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 -باتنــة  -جامعـة الحـاج لخضر  

 كليـة الحقـــوق والعلوم السياسية
قسـم العلـوم السياسيــــة  

          
  
  
  
  
  

  

  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية
دبلوماسية وعالقات دولية : تخصص  

 

  :إشراف الدكتــور                            :إعداد الطالب
  بن عنتر عبد النور                        قريب بــالل

 
 

:لجنــــة المناقشـــة   
  

  رئيســـــــا  - باتنة -جامعة الحاج لخضر   أستاذ التعليم العالي  حسين قـادري . د.أ

  مشرفا ومقررا  - باتنة -جامعة الحاج لخضر   )أ(أستاذ محاضـر   عبد النور بن عنتر . د

  عضوا مناقشا  - باتنة -جامعة الحاج لخضر   أستاذ التعليم العالي  صالح زيانــي . د.أ

  عضوا مناقشا  جامعــة تيزي وزو  )أ( رأستاذ محاض  عمـر بغــزوز. د

  
  :السنـــــة الجامعيـــــة

  م 2011 -م  2010
  هـ1432 -هـ 1431
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 شكر وتقدیر
أتوجه خبالص الشكر والتقدیر إىل أستاذي ومؤ طري 

بن عنرت عبد النور الذي مل یدخر جهدا يف سبیل :الدكتور 
قم للمعلم وفیه التبجیال ...."توجیهي أثناء حبثي هذا

"كادا املعلم أن یكون رسوال  

ونة من كما أتوجه خبالص الشكر إىل جلنة املناقشة املك
 األستاذ الدكتور قادري حسني رئیسا، واألستاذ

الدكتور زیاني صاحل مشرفا إداریا، واألستاذ الدكتور   
 بغزوز عمر مناقشا

إىل كافة أساتذة قسم العلوم السیاسیة والعالقات 
قدموه لنا طیلة فرتة  الدولیة جبامعة باتنة على ما
 تكویننا

قرید نبیل الذي  إىل أستاذي العزیز وزوج أخيت األستاذ
كان يل نعم األخ والصدیق الويف الذي مل یبخل على یوما 

 باملساعدة واملساندة فشكرا لك نبیل

كما أتوجه بالشكر إىل كل أساتذة كلیة احلقوق والعلوم 
 السیاسیة جبامعة بسكرة واخص بالذكر فوزي نور الدین،

على كل املساعدات املقدمة ... شویة مسعود، فرحاتي عمر

طرفهم من  
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 إهداء 
 إىل أغلى إنسانة يف الوجود

 إىل من سهرت اللیايل وعانت وضحت بالنفس والنفیس ألجلي 

إىل من آنستين وأنارت طریقي ووقفت إىل جانيب يف كل 
 اللحظات والصعاب 

 إىل من شجعتين ودعمتين بنصائحها وتعلیماهتا

 إىل أمي احلنون

اتي إىل والدي العزیز الغايل، إىل إخوتي وأخو  

 إىل كل األهل واألقارب، إىل كل األصدقاء

إىل من فارق أسرتي يف عز شبابه إىل األخ الذي قیل فیه 
رب أخ لك مل تلده أمك إىل روح زوج أخيت بلعربي ملني رمحة 

  اهللا علیك وكافة املسلمني

 إىل زوجيت وحبیبيت سعاد زواوي أهدي هذا العمل

 

 بالل قریب 
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  مقدمــــة
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 الفواعل، القضايا الدولية واملفاهيم(عدة مستوياتاية احلرب الباردة إىل حدوث تغريات على أدت(، 
، )، والطائفية و السياسةاجلماعات العرقية(فواعل حتت وطنية  حيث تسبب ايار االحتاد السوفييت يف ظهور

أو حىت مدى  فاعل باختالف مستويااكنتيجة للتحوالت  الراهنة يف العالقات الدولية فإن العديد من القضايا تتو
فقد اتسعت أجندة قضايا السياسة العاملية لتشمل العديد من املواضيع املختلفة اليت أصبحت حساسيتها وتأثرياا، 

  . تفرض نفسها على املهتمني من الباحثني والدارسني يف جمال العالقات الدولية
فبعد أن كانت القضايا األمنية مبفهومها العسكري مسيطرة على الدراسات  ،كما أن التغري امتد إىل القضايا الدولية 

التنمية، : السياسية والعالقات الدولية يف فترة ماقبل احلرب الباردة أدى ظهور العوملة إىل إعادة النظر يف عدة مفاهيم
  ...األمن ومدلوالته اجلديدة اخل

ت أكـثر تنوعا بعـد احلرب البـاردة خاصة أصبحألمنية ونشطت الدراسات النظرية للشـؤون افقد 
، و إعـادة توزيع األدوار للقـوى الكربى بضرورة تـرتيب أولوياا إشكاالت التحول و الفوضى الدوليةأمام 

جيو : حتوالت عميقة يف السياسة الدوليةما أعقبها من أمام زوال املنظـومة السوفيتية وعلى الصعيد األمين 
دوليـة من قبل الفواعل استدعت منظومة استجـابة لألفعال ال... حضارية سياسية–يةإستراتيج–اقتصـادية 

الوطنية حنو إقليمية تصور جديد لألمـن يستوعب طبيعة التهديدات اجلـديدة ويتماشى مع الدولية واإلقليمية و
   .  الفاعلون الكبار"  Raymond Aron "وفق ما يسميها رميون آرون  الفاعلةتوجهات الدول 

كذلك تسببت اية احلرب الباردة يف ايار االستقرار الدويل القائم على نظام الثنائي القطبية وبالتايل سعى 
إىل إجياد نظام جديد جينب العامل السقوط فيما يسمى بالفوضى الدولية ) الواليات املتحدة األمريكية(القطب املنتصر

، )ؤسسات قادرة على احلد من الرتاعات الدولية والتوترات اليت تبعتهافتقار نظام مابعد ايار االحتاد السوفييت مل(
ولتحقيق هدفها واملتمثل يف بروزها كقوة مهيمنة على الساحة الدولية سخرت الواليات املتحدة األمريكية كل 

يطرا حيث حافظت على س) األمم املتحدة،حلف األطلسي(مامتلكه حماولة استخدام املؤسسات واملنظمات الدولية
على هيئة األمم املتحدة إىل جانب إبقاءها على حلف األطلسي ،إال أنه وباملقابل واثر تصاعد االحتاد األورويب 

، سعى هذا األخري إىل حجز مكانته على )اقتصاديا،وسياسيا(وبروزه كقطب عاملي ذا تأثري كبري على الساحة الدولية
م أهدافه خلق احتاد أورويب مستقر داخليا ومنافس للقوى املستوى الدويل كقطب مؤثر حيث كان من بني أه

الكربى على مناطق النفوذ على املستوى اخلارجي، إال أن االختالف يف املبادئ واالستراتيجيات واألهداف بني 
الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب ساهم يف خلق هوة واضطراب العالقات بني ضفيت األطلسي حيث 

ن األوىل بوجود قطب منافس خاصة إذا كان هذا القطب حليف، ويف جانب آخر االعتماد على املفهوم التؤم
العسكري لألمن من أجل استتباب األمن العاملي، بينما يرى االحتاد األورويب ضرورة تعدد األقطاب يف النظام الدويل 

  .الدويلواالعتماد على املفهوم اللني لألمن كأفضل وسيلة الستتباب األمن 
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يف األوساط  ديناميكية التكامل األورويبو كما أنه يف ظل احلديث عن املسار التكاملي لالحتاد األورويب
، شكل يف األخري اإلحتاد األورويب بدليل كثافة التفاعالت ر السـياسية كمسار ضمن اإلقليميةالدوائاألكادميية و
، هذا التبدل يف اهليكل األورويب حدثت مفهوم ما بعد السيادةيت استالواالتصاالت ما بني حكوماتية و عرب الوطنية

–ات الدولية بني الدول األوروبيـةأثار إمكانية احلديث عن كيان أورويب سياسي موحد نظرا للتطور من االتفاقي
ألورويب ، حيث تزامن توسيع اإلحتـاد اوروبية مشتـركةإىل البناء السياسي حنو أفاق تنقيمية لتوحيد سياسة أمنية أ

 خيرج عن نطاق اآلليات األطلسية، مع تفكك القوة السوفيتية على اعتبار أن أمن أوروبا أثناء احلـرب الباردة مل
التفرد ية والدويل ملا بعد احلرب الباردة تأكد ألوروبا جدية التأصيل لبنية سياس نسقاستجابة ملدلوالت الو

  .روبيةلتأكد هويتها األمنية األو بإستراتيجية دفاعية
  : اإلشكـاليـة* 

تسببت اية احلرب الباردة يف إعادة هيكلة النظام الدويل خاصة يف جانبه األمين حيث سعت الوحدات 
السياسية منفردة أو جمتمعة إىل حماولة تكثيف اجلهود للظفر مبشروع أمين كفيل بضمان االستقرار الداخلي والدويل، 

كفـيل منذ اية احلرب الباردة إىل تكثيف خطاباته حول مشروع أمين دفاعي أورويب األورويب لذلك سعى االحتاد 
ات اخلارجية، إال أن حماوالت األوروبيني االستقالل مبشروع أمين نابع من تهديدالحبماية القـارة من خطورة 

األورويب عن نظريه  تقف موقف املعيق أمام أي حماولة أوروبية لعزل األمنى األمريكية ؤالر اعتقادام جعل
األمريكي هذا يف جانب وكذلك االختالفات الداخلية اليت تسببت فيها الواليات املتحدة حول مشروع األمن 

في البـداية كانت أمريكا حباجة إلـى تصاحل ف ،األورويب جعل احلديث عن هذا األخري يعرف بعض التحفظات
منافس لكنه  ا مل تتوقع مولد كيان إستـراتيجي، غري أد السوفييتاالحتااسك اجلبهة األطلسية أمام متأورويب لضمان 

لدول اطلسية لبعض الدول اليت ترى أا حباجة إىل مظلة أمريكية خاصة األميوالت لخمتل التوازنات داخليا نظرا ل
أمن أورويب يلغي عسكري إىل بناء  –سياسي –نزعة دول هلا وزن تارخيييف املقابل ملنظمة حديثا لإلحتاد األورويب وا

، كما أنه يف جانب آخر فالتفاعالت الدولية للمرحلة اجلديدة جعلت األوروبيني يدركون األمريكية تاألطروحا
) روسيا(يف حتقيق األمن مما جعلهم يكثفون جهود التعاون مع جريام يف الشرق)دول اجلوار(مدى أمهية اجلوار

  :، وهذا يثري اإلشكال التايل منية واإلستراتيجيةوجنوب املتوسط كجريان مهمني من الناحية األ
  .هل ميكن القول بوجود سياسة أمنية أوروبية مشتركة ومستقلة؟ وميكن وضع جمموعة من األسئلة اجلزئية

دف التكيف مع  انعكاس لالتفاق األورويب حول مشروع أمين موحد هل هذه السياسة األمنية هي
أم أن حتول مضامني األمن انعكس على التصور األورويب لبناء سياسة أمنية  ؟الباردةام الدويل ملا بعد احلرب النظ

ما اهلدف األورويب من التعاون الشرقي مع روسيا وإقامة شراكة مع اجلنوب  مستقلة عن اهليمنة األمريكية ؟
  املتوسطي؟
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  :الفرضيــات * 
ا يف عملية  نستعنية من الفرضيات حماولتنا اإلجابة عن التساؤالت السابقة نضع جمموع لمن خال

  :التحليل
سامهت االختالفات الداخلية بني أقطاب االحتاد األورويب يف بقاء األمن األورويب مرتبط بأبنية احللف  -1

  .األطلسي
  .اسة األمنية األوروبية املشتركة مستقلة عن التأثريات األمريكية يالس -2
  .األوروبية امتداد لألمن األمريكينية احللف األطلسي فإن السياسة األمنية إذا كان الدفاع األورويب مرتبط بأب -3
  .باملسار التكاملي األورويبجناح السياسة األمنية مرهون  -4
  . التعاون األورويب الروسي باإلضافة إىل الشراكة األورومتوسطية كفيالن بإجناح السياسة األمنية األوروبية -5
  :أسباب اختيار املوضوع * 

تسليط الضوء على االحتاد األورويب وحماولة بناء سياسة أمنية أوروبية مستقلة ظهر عقب اية احلرب  إن
األورويب على اثر التحوالت ملا بعد احلرب فقد طفا على السطح اجلدل السياسي واإلستراتيجي الغريب و الباردة

واألورويب دة معمارية هياكل األمـن الغريب عموما الباردة دعوات متيل إىل الرأي القائل بوجود إستراتيجية إلعـا
 الرهانات احلالية حول األمنكذلك ف حنو االستقاللية هااجتاهول العقيدة األمنية األوروبية وهذا ما يعين حتخصوصا و

األورويب حمل تنافس بني الشرق  التحديات األمنيـة اجلديدة اليت جـعلت األمناإلقليمي يف ظل العوملـة و
هـو ما اقتضى ول دوائر النفوذ اإلستـراتيجية واالقتصادية التنافس داخل الكتلـة الرأمسالية حكذلك  ربوالغ

  .احللف األطلسياألمن األورويب املرتكز على  وعلى أوروبا حترير سياسة أمنية أوروبية يف مواجهة سيناري
يف حتلـيل طبيعة االرتباطات املوجـودة  أمهيتهاختيار موضوع السياسة األمنية األوروبية يظهر من خالل  كما أن

، ويف جانب آخر أصبح موضوع مع متغريات بنية ما بعد احلرب الباردة ضمن البعد األمين للتكامل األورويب
غزارة السياسة األمنية األوروبية يأخذ حيزا كبريا من اهتمامات الباحثني واملفكرين والقادة السياسيني بل كل العامل و

ترتكز على جدلية  ، إذ تظهـر احلاجة إىل دعائم تصورية للتحليل املتكاملوج العلمي حول املسائل األمنيةاملنت
ل البحثي ؤسالتها يطرح ايف صـراعي فوضوي من منظور واقعي والدويل يف املسائل األمنية يف عاملتفسري التعاون 

، ية أم تعاونية بعد احلرب الباردةألمريكية صراعااألوروبية واألوروبية  حول إذا ما كانت العالقات األوروبية
  .و األدوات التحـليلية املالئمـةلفهـم السياق النظري الـذي يفسر السياسـة األمنية 

  : املقاربة املنهجية* 
حيث مت يف هذا اجلانب كمستوى من مستويات البحث املضمون لقد اعتمدنا يف دراستنا هذه على حتليل 

يف جانب  أنه ،كماواهلدف من ذلك حتديد املضمون األمين هلا... املعاهدات: الوثائق الرمسية مثلالتطرق إىل خمتلف 
ومت االعتماد كذلك  ،التارخيية يف مسار تارخيي موضوعيآخر استخدمنا املنهج التارخيي وهذا لسرد خمتلف احلوادث 

ص بناء سياسة أمنية أوروبية مشتركة، إضافة خي على املنهج املقارن من خالل مقارنة بعض املواقف األوروبية فيما
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املقاربة (إىل خمتلف املقاربات واليت ميكن االستعانة ا يف دراستنا كاملقاربة الواقعية وبعض املقاربات احلديثة
  )...النقدية
  لبحثخطة ا

  :مت االعتماد يف هذه  الدراسة على ثالث فصول
بعد  األمن والتحوالت اليت مست هذا املفهوم يف فترة ماتطرقنا فيه إىل حتديد مفهوم :الفصل األول

،كما مت التطرق إىل مفهوم السياسة األمنية ومدلوهلا اثر التحوالت اليت ة باإلضافة إىل أبعاده ومستوياتهاحلرب البارد
  .مست مفهوم األمن

لف األطلسي، وتتم حلامشروع األمن األورويب بني االختالفات الداخلية وتأثريات ويتناول :الفصل الثاين
االختالف بني دول قرار  حتليل اإلشارة هنا إىل أهداف ومرتكزات وأبعاد السياسة األمنية األوروبية لننتقل بعدها إىل

  .لف األطلسي لعرقلة هذا املشروعاحلاالحتاد األورويب حول بناء سياسة أمنية أوروبية مشتركة وكذلك تدخل 
صل إىل املشهد اجلديد للسياسة األمنية األوروبية حيث نتعرض نتعرض يف هذا الف: الفصل الثالث

كما نسلط الضوء يف  ،الدافع للمشروع األمين األورويب للعالقات الروسية األوروبية والدور الروسي املعرقل أو
بناء جل حماولة أورومتوسطية كأحد إفرازات مرحلة مابعد احلرب الباردة من على مشروع الشراكة األ جانب آخر

مفهوم أورويب لألمن قائم على أساس التعاون مع اجلريان كخطوة حنو بناء سياسة أمنية أوروبية قائمة على املفهوم 
األورويب لألمن، كما نتطرق يف األخري إىل أهم التحديات الداخلية واخلارجية اليت تعترض مشروع األمن األورويب 

  .ورويب حنو حتقيق مشروعه األمينهم الرهانات اليت يعتمد عليها االحتاد األأو
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 الفصل األول 
السياسة األمنية لالحتاد األورويب 

 يف ظل حتول مضامني األمن
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هتمامات الباحثني يف جمال العالقات الدولية والدراسات السياسية، ايأخذ موضوع األمن حيزا كبريا من 
مركزا للدراسات الكالسيكية واملعاصرة يف العالقات وتكمن هذه األمهية من خالل أن موضوع األمن يعترب 

، لذلك زخرت خمتلف املواضيع اليت ختتص بالدراسات السياسية وخاصة يف فترة ما بعد احلرب الباردة على الدولية
مقترب األمن يف تفسري الظاهرة الدولية يف تلك املرحلة نظرا العتبار األمن هو املرتكز األساسي والذي تدور حوله 

  .خمتلف املواضيع األخرى

، )االجتاهات النظرية يف العالقات الدولية(ولقد شهد موضوع األمن اختالفات كثرية فيما خيص مفهومه
أبعاده (منذ الوهالت األوىل لبداية التنظري يف جمال العالقات الدولية ليمتد الصراع النظري حول مفهوم األمن 

ب الباردة، وذلك نظرا ملركزية موضوع األمن يف تلك املرحلة حيث حىت فترة ما بعد احلر) مرتكزاته وأهدافه
التنمية :متحورت معظم الدراسات السياسية حول مواضيع ذات صلة مبوضوع األمن على غرار مواضيع مثل

فمفهوم األمن يكتسي أمهية قصوى لدى الباحثني ...االقتصادية، الوحدة السياسية، التكامالت الدولية 
نظرا للمحاوالت اليت يسعى من خالهلا أصحاا لتحديد مفهوم شامل لألمن يكون مرجعا أساسيا  االستراتيجيني

يتم الرجوع إليه إن اقتضت الضرورة، لذالك سوف نتطرق يف هذا الفصل إىل احملاوالت اليت قام ا الباحثون يف 
ن يكون شامال ومستوفيا جلميع الشروط، ميدان العلوم السياسية والعالقات الدولية من أجل حتديد مفهوم معني لألم
لألمن ومدى تطابقها مع الواقع ) الواقعية(وذلك من خالل استعراض احملاوالت اليت قام ا أصحاب النظرة التقليدية

الدويل لفترة احلرب الباردة وما قبلها مث مدى تطابقها والواقع الدويل لفترة ما بعد احلرب الباردة، مث نتطرق بعد 
 احملاوالت النقدية وحماولة إعطاء تعريف جامع مانع لألمن يكون األقرب لتفسري مرحلة ما بعد احلرب ذلك إىل

األمن الوطين، األمن اإلقليمي، األمن (الباردة، لننتقل بعد ذلك إىل مستويات األمن حيث ركزنا على أربع مستويات
يشمل كافة النواحي واملستويات وبعدها حناول ، ومن خالل وضع تعريف إجرائي لألمن )الدويل واألمن اإلنساين

استعراض مفهوم للسياسة األمنية حسب مفهوم األمن ومدلوالته لنتطرق بعد ذلك للنموذج األورويب للسياسة 
  .األمنية
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  حتديد مفهوم األمن: املبحث األول

أدت اية احلرب الباردة إىل إعادة النظر يف بعض املفاهيم اليت سيطرت على دراسة العالقات الدولية يف 
خذ حيزا كبريا من طرف الباحثني املفاهيم هو مفهوم األمن والذي أ ومن بني أهم تلك هاقبل ما اليت فترةال

اهني اجتاه أول يرى بضرورة احلفاظ على ن إىل اجتسات السياسية حيث انقسم الباحثوواملفكرين يف جمال الدرا
واجتاه ثان يدعو إىل ضرورة جتاوز النظرة الضيقة ) االجتاه التقليدي بزعامة الواقعيني(مفهوم األمن مبدلوالته العسكرية

، حيث مشلت النظرة اجلديدة لألمن كافة )النظرة املابعد حداثية(من خالل إعادة صياغة مفهوم األمن لألمن
  ...).العسكرية، االقتصادية، االجتماعية والسياسية(املتغريات

فاألمن مرتبط بالدرجة األوىل بادراكات الدول والوحدات السياسية فهو يرتبط مبقومات الدول 
ومصاحلها وأهدافها مبعىن آخر فالدول تضع تصورها لألمن وفقا ملصاحلها احليوية وأهدافها، لذلك سعت الدول إىل 

 فترة ما بعد احلرب الباردة حسب الظروف اليت أفرزا تلك املرحلة وبالتايل فمفهوم األمن تبين مفاهيم لألمن يف
  .يتأثر بالبيئة الداخلية كما يتأثر بالبيئة اخلارجية للنظام الدويل

كما أنه يف جانب آخر استوجب موضوع إعادة ضبط مفهوم األمن يف فترة ما بعد احلرب الباردة إىل 
السياسة األمنية املتبعة حيث بعدما كانت تعتمد السياسة األمنية للدول يف فترة ما قبل احلرب  ضرورة إعادة صياغة

االقتصادية، السياسية (الباردة على املتغريات العسكرية لوحدها أصبح من الضروري إقحام األبعاد األخرى
ى حمددات وأهداف السياسات ، حبيث فرضت املتغريات اجلديدة على الدول إجراء تغيريات عل...)واالجتماعية

  . األمنية اجلديدة للدول

  )واقعيةاملقاربة ال(املفهوم التقليدي لألمن: املطلب األول

تناول الباحثون على مدى عقود طويلة مفهوم األمن من منظور واحد وهو الدولة حيث مت التطرق إليه يف 
إطاره الضيق أي األمن القومي، وقد تبىن معظم باحثي تلك العقود مفاهيم وتعريفات متعددة لألمن تنطلق مجيعا من 

وية الميكن التنازل عنها يف مواجهة التهديدات احلفاظ على سيادة الدولة وحدودها القومية ومحاية مصاحلها كأول
  .  اخلارجية، ومنه جاءت معظم تلك التعاريف مفسرة للواقع الدويل والتقبل بغري أمن الدول

اختلفت وجهات نظر املفكرين والباحثني يف جمال الدراسات السياسية وخاصة يف جمال العالقات األمنية 
منه هذا ضنه يركز حول مايتأف مس مفهوم األمن يف حد ذاته بقدر الدولية حول مفهوم األمن وهذا االختال

أم أمن الدول أم أمن العامل ككل، لذلك كانت الدالالت الضيقة لألمن  من األفرادأالتعريف أكان جيب أن يتضمن 
بأمن الدولة يف تنحصر يف اإلجراءات اخلاصة بتأمني املواطنني وممتلكام ليتطور بعد ذلك ليشمل اإلجراءات املتعلقة 

مواجهة غريها من الدول بدءا باإلجراءات الوقائية ومتتني قوا العسكرية والدخول يف أحالف عسكرية من أجل 
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، وألن جمال العالقات الدولية عرف سيطرة كبرية لالجتاه التقليدي الذي يركز على املفهوم العسكري 1حتقيق أمنها
ويل يف فترة معينة من الزمن، فمفكري النهج التقليدي يكادوا جيمعون كلهم لألمن من خالل تفسري الواقع األمين الد

على أن الدولة هي الوحدة األساسية يف التحليل، فاالجتاه الواقعي التقليدي بزعامة هوبز وميكافييلي كان اعتقادهم 
ء إىل رسم صورة أن الدول تسعى إىل حتقيق أمنها ولو كان ذلك على حساب اآلخرين فقد ذهب هؤال"يدور حول 

أكثر تشاؤما ملضامني سيادة الدولة وكان النظام الدويل يعترب أنه ميدان راع وحشي تسعى فيه الدول إىل حتقيق أمنها 
حيث كانت تلك االفتراضات الواقعية تتماشى كثريا مع الواقع الدويل ملرحلة بني 2"ولو على حساب أمن جرياا

استطاعت إعطاء تفسريات ملا كان حيدث على الساحة الدولية من صراع بني احلربني العامليتني وما قبلها إذ 
الوحدات السياسية حول القوة مبدلوهلا العسكري واملصلحة الوطنية وسيادة الدولة، هنا يتضح أن الدولة حسب 

كان  اعتقادهم تسعى من خالل سياستها اخلارجية إىل منع الدول األخرى من اكتساب قوة تفوق قدراا وهنا
االجتاه حنو التسلح يعرف أوجه، ويشارك هذه النظرة املتشائمة كل من هانس مورغنثاو وكار اللذان يعرفان بآباء 
الفكر الواقعي يف مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية، ومن هنا يتضح أن األمن حسب املفهوم التقليدي ارتبط بالقوة 

من خالل عملية إدارة ...) ن سباق حنو التسلح واستخدام القوة العسكرية نتيجة ملا شهدته تلك املرحلة م(العسكرية
األخطار اليت كانت تتهدد وحدا الترابية واستقالهلا واستقرارها السياسي يف مواجهة الدول األخرى ورمبا ذا 

الدول قبل كل شيء  االعتقاد من طرف أصحاب التيار الواقعي التقليدي يف العالقات الدولية حول التركيز على أمن
وعليه فاملنظور الواقعي لألمن يركز على الدولة القومية "جيعلهم ذلك يف خانة أنصار األمن القومي أو األمن الوطين، 

باعتبارها الفاعل املركزي إن مل يكن الوحيد يف السياسة الدولية ضد أي ...أمن حدودها، سيادا واستقرارها 
، ومل يتنازل الواقعيون عن افتراضام 3"سكرية هي األداة الرئيسية لتحقيق األمنديد عسكري خارجي والقوة الع

حىت بعد انتهاء الصراع بني الشرق االشتراكي والغرب الرأمسايل لصاحل األخري، فقد سيطر املفهوم أو التصور الضيق 
فاالجتاه التقليدي ال يقبل بغري مفهوم  لألمن يف العالقات الدولية على جمال الدراسات األمنية حىت يف الفترة اجلديدة،

الدولة يف العالقات الدولية وبغري أمنها ومصلحتها فالتقليديون يرون بأن مسة النظام الدويل يف تلك املرحلة هي 
الصراع ولذلك فحسبهم ال متانع الدول راغبة أو مكرهة إىل اللجوء للقوة كوسيلة ائية حلسم الصراع إن تعذر 

  .4لسلمية وهي بذالك ال حتمي مصاحلها وأمنها العسكري فحسب بل قيمتها وتقاليدها العسكريةحله بالطرق ا

فاملقاربة التقليدية ترى بأنه ال ميكن إقصاء عنصر الدولة يف دراستنا للواقع الدويل ألا حسبهم هي العنصر 
ن إىل أن اهلدف األساسي من بناء األساسي الذي تدور حوله خمتلف املفاهيم والتصورات وذا فالواقعيون يذهبو

القوة الوطنية للدولة يكمن يف توفري الضمانات الالزمة لردع مصادر التهديدات اخلارجية القائمة واحملتملة أوال، 

                                                             
 .7ص ،1976 مصر، جامعة القاهرة، ،"أمن الدولة والنظام القانوين للفضاء اخلارجي" ،)صادق(عبد ايد - 1
  .415ص ،2004 اإلمارات، مركز اخلليج لألحباث، :ترونشر ،عوملة السياسة العاملية ،)مسيث(ستيف ،)بيلس(جون- 2
  .416املرجع نفسه، ص - 3
  .املرجع نفسه،نفس الصفحة -  4
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والستمرار قدرا الفاعلة على حتقيق أهدافها املركزية ومصاحلها اإلستراتيجية ثانيا ومنه تصبح العالقة اجيابية بني قوة 
، فعنصر القوة يبقى 1ة ونطاق أمنها، فكلما تنوعت وتعددت مصاحلها وتعددت ارتباطاا اتسع نطاق أمنهاالدول

املؤشر األساسي لتحقيق املعادلة الثنائية وهي حتقيق األمن واحملافظة على املفهوم الضيق له واملتعلق بأمن الدول 
م هي القوة اليت تسعى إىل زعزعة األمن الدويل هلذا فهم فحسب التقليديني فالقوة اليت تسعى إىل تغيري الوضع القائ

  .يقدمون مفهوما للقوة يتناسب وتصورام األمنية

فالقوة أكثر قابلية لالستعمال من أي وسيلة أخرى للحفاظ على الوضع القائم وليس لتغيريه وهو اهلدف األدىن " 
  .2"ألي قوة

تها الوطنية على اعتبار أن ظروف احلرب الباردة من خالل هذا فان أمن الدولة حسبهم مرتبط مبصلح
أن "يرى  Lipmann-Walterجعلت الدراسات يف ميدان األمن حبيسة املنظور الواقعي فاملفكر والتر ليبمان 

األمة تبقى يف وضع امن إىل احلد الذي ال تكون فيه عرضة خلطر التضحية بالقيم األساسية إذ كانت ترغب بتفادي 
  .3"قى قادرة لو تعرضت للتحدي، على صون هذه القيم عن طريق انتصارها يف حرب كهذهوقوع احلرب وتب

يتضح من هذا التعريف لألمن أن األمة أو الدولة إذ أرادت أن حتافظ على أمنها فيجب عليها احلفاظ على 
مية وأحادية اجلانب للدول ن أنصار االجتاه الواقعي ال يؤمنون بغري املصلحة القوإالقيم األساسية لوجودها وبالتايل ف

واألمن حسبهم هو تعزيز القدرات العسكرية وزيادة التسلح للدول واىل جانب كل هذا عدم ترك اآلخرين من 
تعزيز قدرام العسكرية، وحىت فيما خيص كالمهم ونقاشام حول التعاون الدويل فالواقعيون يؤكدون أن دخول 

هو ليس من أجل حتقيق األوىل ملكاسب مطلقة فقط بل منع اآلخرين  أي دولة يف مشروع تعاوين مع دولة أخرى
ن حتديد مفهوم األمن حسب االجتاه الواقعي يقصد به محاية مصاحل الدولة إوبالتايل ف"من حتقيق مكاسب نسبية 

وحتقيق الوطنية من التهديدات اخلارجية وذلك باستخدام القوة العسكرية من أجل قطع الطريق أمام تلك التهديدات 
، 4"املصاحل القومية وهذا ال يتحقق إال بزيادة اإلمكانات العسكرية مما جيعل الدول مطمئنة من حيث محاية مصاحلها

ويف نفس السياق فان بعض التعاريف لألمن ذات االجتاه االستراتيجي واليت تربط األمن بالعوامل العسكرية ترى بأن 
احلماية للدولة من مجيع األخطار اليت تترصدها، إال أن جل التعاريف األمن يف مدلوله العسكري يقصد به توفري 

واملفاهيم الواردة يف إطار االجتاه االستراتيجي لألمن ال تعين االعتقاد بعدم وجود متغريات أخرى غري عسكرية 
ة يعتقدون حيث ركزت بعض التعاريف على القيم االقتصادية واالجتماعية ألمن الدول غري أن مفكري تلك املرحل

                                                             
Helene(Viau),"La théorie critique et le concept de sécurité en relations internationales", notes de- 1 

recherches C.E.P.E.S université du Québec à Montréal n°8, janvier 1999  
http://www.er.upama/nobel/cepes/not8.htm   

  .417،مرجع سابق،ص)بيلس(،جون)مسيث(ستيف - 2
Oliver(Richmond),"broadening concepts of security in the post-cold war era: implications for the e.u- 3 

and the Mediterranean region". 
Http://www.vdj.ac.uk/els/reseaech/eme/publications/richmond.htm   

  .24ص ،1985 وزارة الثقافة واإلعالم، العراق، ،"دراسة يف األمن اخلارجي العراقي وإستراتيجية حتقيقه" ،)كامل(ثامر -4
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بأن ديد تلك القيم يستوجب إقحام املتغريات العسكرية، وبالتايل طبيعة اخلطر وأسلوب التعامل معه هو ما مينح 
األمن مضمونه التقليدي، فالتصورات التقليدية الواقعية لألمن اعتمدت على مفاهيم مركزية مثل القوة، الفوضى، 

هج الواقعي الكالسيكي يعترب أن نظام توازن القوى هو النظام األكثر توفيقا املصلحة الوطنية، ميزان القوى إال أن املن
إلقامة السلم واالستقرار الدوليني، إذ يعتقد الكالسيكيون أن وجود عامل متعدد القوى ذات الوزن الواحد يساعد 

ثالية واليت تعتقد بأن على محاية املصاحل القومية للوحدات السياسية وبالتايل فهذه النظرة هي عكس التصورات امل
االعتماد على القانون الدويل واملنظمات الدولية هي الوسيلة األوىل حلماية مصاحل الدول وختليص العامل من احلروب 
والرتاعات، وبالتايل الواقعية الكالسيكية كان اهتمامها األساسي مركز حول قضايا احلرب واألمن الوطين وهذا ما 

  .1املصلحة هو األداة التحليلية اليت متكنهم من البناء، التفسري والتنبؤ يف السياسة الدولية جعلهم يعتربون أن مفهوم

ومن هنا ميكن حتديد النقاط األساسية للنهج الواقعي الكالسيكي وهو ما توصل إليه املفكر الواقعي 
الوحدات السياسية، فحسبه السياسة مورغنثاو والذي يعتقد بأن القوة تبقى هي الغاية األساسية اليت تربر سلوك 

الدولية هي صراع من أجل القوة ومهما اختلفت أو تعددت أهداف السياسة الدولية تبقى القوة هي اهلدف الرئيسي 
والعاجل وقد نوافق املفكر مورغنثاو هذه الفكرة ولكن قد خنتلف معه يف مصادر تلك القوة واليت قد تكون غري 

ن الواقعية الكالسيكية اعتمدت بناءا نظريا يرتكز يف جانبه األنطولوجي على إالقول ف عسكرية بالضرورة، وخالصة
وبالتايل يكون الكالم هنا على ما يعرف  )دورها،مركزها وسيادا(املسلمات السابقة الذكر الدولة كفاعل وحيد

ومي، وبالتايل فهم يؤكدون على باألمن القومي، فما يهم االجتاه الواقعي التقليدي يف قضايا األمن هو األمن الق
  :ثالثية أساسية هي

  الدولة هي الوحدة األساسية للدراسات األمنية يف العالقات الدولية  -

احلفاظ على األمن (البيئة الدولية تتميز بالطبيعة الفوضوية اليت تسعى الدول فيها إىل محاية مصاحلها القومية  -
  .)القومي كما أشرنا إليه سابقا

  .البعد العسكري كبعد وحيد لألمن الدويل دون األبعاد األخرىتبين  -

أما يف جانبها االبستمولوجي فهي اكتفت مبحاولة دراسة تأثريات الوضع القائم دون حماولة تغيريه أو 
  .املساس به، ويف جانبها املنهجي فالواقعية الكالسيكية اعتمدت على عنصر التجريب

الدويل بعد اية احلرب الباردة وظهور متغريات جديدة حتكم العالقات الدولية ورغم التحوالت اليت مست النظام 
. بني الدول، وكذلك التحوالت اليت مست املفاهيم يف العالقات الدولية إال أن التيار الواقعي التقليدي آثر احلفاظ

ارج بعده العسكري، على األمن يف إطاره الضيق ورفض أي حماوالت تسعى للخروج حنو أبعاد جديدة لألمن خ

                                                             
  .27-26ص ،1985 والتوزيع،دار الكتاب العريب للنشر  ،1ط ،"النظرية يف العالقات الدولية" ،)حىت(ناصف يوسف - 1
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الدراسات  حيث أكد بأنه ال جيب على حقل(Stephen Walt)وهذا ما أكد عليه الباحث واملفكر ستيف والت
األمنية إقحام أبعاد جديدة غري األبعاد العسكرية مؤكدا على ضرورة احلفاظ على ثنائية احلرب واستعمال ومراقبة 

فترة ما بعد احلرب الباردة، ومنه يتضح أن املفهوم االستراتيجي القوة العسكرية كسمتني أساسيتني متيزان حىت 
، غري أن  ليبمان يرى threats and dangers"1ضمان احلرية من التهديدات أو األخطار "التقليدي لألمن هو

شعر فالدول  تبقى آمنة إذا مل ت"بأن صياغة مفهوم شامل لألمن يقتضي تداخل  املتغريات العسكرية وغري العسكرية 
  2"بتهديدات متس قيمها وأن تكون يف حالة وجود ديدات لتلك القيم مستعدة من أجل صيانتها

فالتصورات التقليدية الضيقة لألمن وكما عرب عنه ستيف والت ما هي إال نتاج للمحاوالت التوسعية اليت 
املفكرين والباحثني الذين رأوا بأن تطال الدراسات األمنية خاصة يف فترة ما بعد احلرب الباردة واليت تبناها بعض 

اية احلرب الباردة زادت من حدة التهديدات غري العسكرية وحسبهم فان ظهور أبعاد جديدة يف حقل الدراسات 
األمنية ساهم يف عدم االعتماد على البعد العسكري كبعد وحيد يف تفسري العالقات األمنية الدولية 

international Security relations لذلك حاول التقليديون منع أي حماوالت متس بالدراسات األمنية ،
يف فترة ما بعد احلرب الباردة ولو كانت من نفس االجتاه ويتحججون بأن ذلك سيؤدي إىل تعقيدات سواء على 
و مستوى الباحثني والدارسني من خالل ظهور أبعاد جديدة قد تعيقهم يف الوصول إىل مفهوم شامل مانع  لألمن، أ

  .على مستوى صناع القرار

إال أن ما أحدثته الثورة السلوكية يف جمال العلوم االجتماعية يف فترة الستينات والسبعينات تسببت يف 
تزايد وتنامي االنتقادات لالفتراضات واملسلمات الواقعية الكالسيكية ليربز تيار جتديدي داخل البيت الواقعي له تأثر 

  .واقع السياسة الدولية وهو ما مسي فيما بعد بالواقعية اجلديدة أو الواقعية البنيويةبالتوجه السلوكي يف تفسري 

فاألحداث مل تكن يف صاحل الواقعيني والتيار الواقعي نظرا ألن احملاوالت األوىل حنو إجياد مفهوم موسع 
املنظور التقليدي نفسه إىل  لألمن جاءت من داخل التيار يف حد ذاته، وهنا انقسم التقليديون يف إطار احلوار ضمن

  :اجتاهني اثنني

وهم الداعيني إىل ضرورة احلفاظ على املفهوم الضيق لألمن واحلفاظ على الدولة كوحدة حتليل  : االجتاه األول
أساسية مع إمكانية توظيف مفاهيم أخرى مثل األمن اجلماعي، األمن الشامل، األمن املشترك، وهم يركزون على 

                                                             
Victor-yves (ghabali)and Brigitte (sauerwein),European security in1990:chalenges and- 1 
perspectives(Unidir,genevam1995),p3 

مركز  ،2ط ، املتغريات الدولية حتديات العامل العريب يف ظل": األساليب العاجلة وطويلة األجل ملواجهة التطرف واإلرهاب" ،)محدأ(جالل عزدالدين -  2
  .292ص ،1998باريس الدراسات العريب األورويب،
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توفري احلماية للوحدة السياسية "األمن بالعوامل العسكرية حيث يعرف األمن من خالل ذالك على أنهضرورة ربط 
  .1..."التهديدات واالعتداءات اخلارجية، اجلوسسة، األعمال التخريبية : من مجيع اجلوانب والنواحي

ى الدراسات األمنية ورمبا لذلك ظلت فكرة األمن القومي مسيطرة على واقع العالقات الدولية وكذلك على مستو
  :ذلك يرجع إىل سببني أساسيني

يتمحور حول الصراع القائم بني املعسكرين الشرقي بزعامة االحتاد السوفييت : األول سبب جيوبوليتيكي -1
 والغريب بزعامة الواليات املتحدة األمريكية

الباحثني واملفكرين إلجياد  على مستوى الدراسات األمنية من خالل احملاوالت العلمية من طرف: الثاين  -2
 تفسريات نظرية للصراع القائم بني املعسكرين

فواقع العالقات الدولية يف فترة ما بعد احلرب العاملية الثانية  أدى إىل ازدياد االهتمام بوسائل حتقيق األمن وضرورة 
  :احلفاظ على األمن القومي وقد كان هلذا االهتمام عدة أسباب أمهها

لصراع بني االحتاد السوفييت والواليات املتحدة األمريكية وما نتج عنه من عمليات استقطاب تزايد حدة ا  -1
 دويل 

 التركيز على عامل التكنولوجيا وخاصة يف جانبها العسكري والتطور اهلائل يف وسائل االتصال   -2

  .لول واملظهربروز مظاهر جديدة لطبيعة األمن القومي واخلروج من اإلطار الضيق له من ناحية املد  -3

بعض الواقعيني ...(الداعيني إىل توسيع مفهوم األمن ليشمل األبعاد االجتماعية، االيكولوجية والثقافية :االجتاه الثاين
، والذين يعتقدون بأن سيطرة املتغريات العسكرية على مفهوم األمن )والواقعيني اجلدد وبعض الليرباليني واملؤسساتيني

االعتقاد بعدم وجود متغريات وعوامل أخرى مؤثرة، حيث يعتقد أنصار هذا االجتاه أنه ال  ال يعين مطلقا إمهال أو
جيب استبعاد البعد العسكري لألمن إال أن هذا ال يعين إمهال األبعاد األخرى اليت أكدت أمهيتها خاصة بعد احلرب 

اه الواقعي بثوبه اجلديد أن النظام الدويل هو ومن أهم افتراضات االجت...مسائل االقتصادية، البيئية والثقافية(الباردة 
يف ظل الفوضى "فكنيث والتز يرى بأنه) أي غياب سلطة مركزية قادرة على ضبط سلوك الدول(نظام فوضوي

األمن هو اهلدف الرئيسي وهذا حسبه لن يكون إال إذا ضمن استمرارية وبقاء الدول واليت هي يف حالة دائمة من 
  .2"حالبحث عن القوة والرب

  

                                                             
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة - 1
  .417ص مرجع سابق، ،)بيلس(جون ،)مسيث(ستيف -  2
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ويطلق على الواقعيني اجلدد يف كثري من األحيان البنيويني أو الواقعية البنيوية نظرا ألن حتليالم تقوم على 
بدون سلطة (نظرا لكون بنية النظام الدويل فوضوية"أساس بنية النظام الدويل، وهذا ما جسده كنيث والتز يف قوله 

فان البؤرة الطبيعية لقضايا األمن هي ) ية، االقتصادية واالجتماعية السياس(يف كل معظم أبعاده التنظيمية )مركزية
فان النظام الدويل ذات ...الوحدات، ومبا أن الدولة هي الوحدة املسيطرة، فان األمن القومي هو القضية املركزية

لوجود  السيادة مهيكل سياسيا كنظام فوضوي وتفرض هذه البنية الفوضوية املنافسة وظروف مبدأ كل لنفسه
  .1"الدول

من طرف املفكر مورتن كابالن، ريتـشارد  systemismeوكذالك نظرا لالعتماد على النسقية 
روزيكرانس وماك لالند فالواقعية البنيوية اجلديدة تبنت واعتمدت على بنية النظام واعتربت أن بنيته تسـمح له 

  .2بالنــظر إىل الوحدات كأا مكونة بشكل خمتلف عن وحدة واحدة

ما خيص األمن من خالل ربط هذا األخري بالقوة، فاملفكر الواقعي بوزان انتقد االجتاه الواقعي التقليدي في
وإمهال اجلوانب األخرى غري العسكرية، ومع ذلك يبقى بوزان كذلك ذا تفكري واقعي من خالل تبنيه ملسلمة 

وتسليمه بأن أساس قضايا األمن هي ) اليت تعين حسبه غياب سلطة مركزية(الطبيعة الفوضوية للنظام الدويل
ا قدمه بوزان يتضح أن الدول هي الوحدات املسيطرة على الدراسات األمنية، لكن على ، ومن خالل م3الوحدات

الرغم من االختالف داخل التيار الواقعي بشقيه التقليدي والبنيوي وانقسامه إىل تيارين إال أما ال خيتلفان يف 
اقعيني اجلدد بزعامة والتز يقرون نظرما لألمن على أساس أنه وجد للعالقة بني الدول فقط وعلى الرغم من أن الو

  .أبعادا أخرى إىل جانب البعد العسكري لألمن إال أم ال ينفون بأن ضمان األمن مرتبط بتوازنات عسكرية

الواقعية مهدت الطريق لظهور السمات األوىل حنو إعطاء مفهوم جديد موسع /بيد أن النقاشات الواقعية
مست دراسة العالقات الدولية يف فترة ما بعد احلرب الباردة، إذ أصبح من  لألمن يتماشى والتحوالت الدولية اليت

غري املمكن احلفاظ على مفهوم األمن يف شقه التقليدي، وبذلك بدأ التغيري ميس الدراسات األمنية حيث بادر باري 
يف فترات سابقة، إىل تبين بوزان وغريه ممن رأى بأن واقع العالقات الدولية يف فترة ما بعد احلرب الباردة ليس كما 

، ويف جانب آخر Common Securityمفاهيم جديدة يف جمال الدراسات األمنية واإلستراتيجية كاألمن املشترك 
واليت تدعوا إىل تبين رؤيا عميقة "الشعب، الدول واخلوف"فان الدراسة اليت قام ا باري بوزان حتت عنوان

  .4)اقتصاديا، بيئيا وحىت عسكرياسياسيا، (للدراسات األمنية تكون شاملة

                                                             
 .نفس الصفحة املرجع نفسه، - 1

Jean-Jacques(Roche), Theories des relations internationales,2ème éd,Paris, Montcherstien,1997,- 2 
p19.   

  .19ص ،2005 اجلزائر،املكتبة العصرية للطباعة والنشر،  ،"اجلزائر أوروبا واحللف األطلسي:البعد املتوسطي لألمن اجلزائري)"عبد النور(بن عنتر - 3
Barry (Buzan),"people, states and fear",london,harvester wheatsheaf,1983,p218.- 4  
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) (Egon behrوقد لقيت وجهة النظر هذه الداعية إىل إعادة النظر يف مفهوم األمن من خالل تقرير 

والذي يرى بأن تركيز القوة " األمن املشترك"والذي جاء حتت نفس العنوان 1982عام  palmeاملقدم للجنة 
ين يقلص من أمن الدول األخرى يف ظل عامل يتميز مبستويات وسعي الدول إىل تعزيز أمنها على حساب اآلخر

عاملية من التسلح وتضبطه حركية االعتماد املتبادل، فحسبهم مرحلة ما بعد احلرب الباردة وما نتج عنها من أشكال 
هذا ) ئية االجتماعية، االقتصادية، الثقافية وحىت البي( أخرى من التهديدات واملخاطر يف مجيع القطاعات وااالت

يستلزم إعادة النظر يف املخاطر العسكرية واليت أصبحت غري قادرة على تقدمي تفسري شامل للعالقات الدولية يف جمال 
فالدول أصبحت تواجه أمناطا عدة من التهديدات اليت أصبحت حتيط ا من مجيع  1الدراسات األمنية اإلستراتيجية

 ديدات عسكرية هذا يف جانب ويف جانب آخر هناك من الباحثني واملفكرين  النواحي، واليت مل تعد تعين بالضرورة
من يرفض بتاتا التصورات األمنية مبفهومها التقليدي وذلك نظرا للتحول الذي كان أيضا على مستوى املفاهيم، 

الدول  حيث حتولت الصراعات يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة من صراعات فيما بني الدول إىل صراعات داخل
وهذا بدوره جعل املعادلة األمنية تعرف تغريات جذرية من خالل إعادة بناء فرضياا، حيث ظهر داخل االجتاه 
التقليدي الواقعي يف حد ذاته من خالل ظهور ما يعرف بالواقعية االثنية لباري بوزان حيث يقر بوزان بأن األخطار 

يكون داخليا هي أكرب من تلك اليت تأيت من اخلارج وقد برز  اليت أصبحت تأيت من داخل الدول أو اليت مصدرها
العديد من املفكرين يف جمال الدراسات السياسية يدعون إىل ضرورة توسيع مفهوم األمن والرقي به بعيدا عن 

، باري  E.Klodzeeyادوارد كولودزي: التصورات الضيقة، خاصة التصورات الواقعية التقليدية ومن أمثال هؤالء
ان، وجوزيف ناي، حيث جيمع معظم هؤالء على أنه قد أصبح من الضروري االنتقال مبجال الدراسات األمنية بوز

إىل مستوى أمشل وأوسع ودعوا إىل جتاوز النظرة اجلزئية اليت يعتنقها الواقعيون التقليديون املتمحورة أساسا على مبدأ 
إقحام فواعل غري دولتيه كاجلماعات االثنية، العقائدية،  وذلك من خالل" الدولة القومية"أو " الدولة املركزية"

  .اللغوية واملؤسسات الدولية والقوى غري احلكومية

  )الدراسات النقدية(األمن يف املقاربات احلديثة:املطلب الثاين

تطورا كبريا  )مفهومه، أبعاده أشكاله ووسائل بنائه(يف واقع األمر عرفت النقاشات النظرية حول األمن
خاصة مع البدايات األوىل لعقد الثمانينات ضمن مدرسة حبوث السالم الدويل واليت دعت إىل ضرورة إخراج 
مفهوم األمن من مدلوالته الضيقة إىل أنه وبنهاية احلرب الباردة بني الكتلتني احتدم الصراع النظري بني 

سعون إىل احلفاظ على املفهوم الضيق لألمن مع اقتراح الذين ي) الواقعيني، الواقعيني اجلدد وحىت الليرباليون(التقليديني
فاألمن يف تلك الفترة ظل حبيس املعتقدات التقليدية القائمة على أساس األمن الوطين أو  بعض اإلصالحات الطفيفة،

لغت القومي للدولة، واليت كانت مسيطرة على مجيع قضايا األمن ألن الثورة العلمية والتكنولوجية مل تكن بعد قد ب
احلد الذي يسمح للعامل أن يندمج اقتصاديا واتصاليا، وبالتايل يسمح ويترك اال لبعض القضايا العاملية النطاق بأن 
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تفرض نفسها على مفهوم األمن، وهذا ما جعل مفهوم األمن يتمحور حول منع وتقليل التهديدات اليت تواجه 
منية الدولية والذين يسعون إىل قلب االفتراضات القائمة بشكل الدولة، وأصحاب النظرة اجلديدة لواقع العالقات األ

جذري وتبين افتراضات جديدة من خالل إعادة وصياغة واقع العالقات األمنية الدولية حيث كان هدفهم األول هو 
ة فلقد بدأ حقل الدراسات األمنية يعرف منعرجا يف الفتر الوصول إىل تعريف شامل لألمن يكون مرجعا للجميع،

اجلديدة، حيث ظهر تيار يدعو إىل إعادة النظر يف مفهوم األمن وكان من نتائجه ظهور الدراسات النقدية اليت 
جاءت كردة فعل على الدراسات الوضعية يف ميادين األمن، فاملرحلة اجلديدة شهدت جمموعة من التغريات اهلامة 

ها وحىت نطاقها ومداها، هذا األمر الذي كان له خاصة فيما خيص طبيعة التهديدات ونوعيتها ومصادرها وأنواع
غري كايف لتفسري واقع العالقات )األمن مبفهومه التقليدي(تأثري كبري على مفهوم األمن إذ أصبح ذلك املفهوم لألمن

قا األمنية الدولية للمرحلة اجلديدة، وإمنا أصبح مفهوما مركبا متعدد األبعاد واملستويات ويرجع ذلك كما أشرنا ساب
إىل املتغريات التكنولوجية، االقتصادية والسياسية اليت شهدها العامل، حيث ميكن حتديد أهم مالمح الظاهرة األمنية 

  :1يف الواقع املعاصر على النحو التايل

 الظاهرة األمنية املتعدية احلدود -1

 اتساع نطاق مصادر التهديد األمين  -2

 ظهور نوعية جديدة من التهديدات األمنية واليت مل تكن معروفة سابقا أو كانت خفية  -3

 تغري مضمون التهديدات األمنية التقليدية وتغري الوزن ألمهيتها -4

فقد "فلقد شهد اتمع الدويل سواء على املستوى العملي أو على املستوى األكادميي زمخا من املفاهيم اجلديدة
الت شهدا البيئة الدولية يف فترة ما بعد احلرب الباردة حبيث جاءت تلك املفاهيم لتعكس بعض ارتبط بعضها بتحو

، 2"جوانب تلك التحوالت، يف حني أن البعض اآلخر منها جاء ليعكس مصاحل القوى الدولية الدافعة ذه املفاهيم
اتيجية جند مفهوم األمن اإلنساين والذي ويف مواجهة أكثر املفاهيم انتشارا خاصة يف الدراسات السياسية واإلستر

  .جاء كردة فعل للمفهوم التقليدي لألمن والذي احنصر يف غطاءه لفترة كبرية من الزمن حول األمن القومي

وقد جاءت هذه املفاهيم اجلديدة لتعلن ثورة ضد بعض املفاهيم واليت استمرت لفترة طويلة يف تفسري 
تدخل اإلنساين جاء يف مواجهة مفهوم سيادة الدولة ومفهوم العوملة جاء يف مواجهة واقع العالقات الدولية فمفهوم ال

مفاهيم مثل اخلوصصة الثقافية، فتداعيات اية احلرب الباردة وما نتج عنها من عجز التفسريات التقليدية للواقع 
ى أساس أفكار نقدية األمين الدويل ترك اال مفتوحا أمام تفسريات جديدة أخذت منحى نقدي وقائمة عل

لسابقتها، فالدراسات النقدية يف جمال األمن قائمة على أساس افتراضات على غرار تلك اليت تبىن عليها الدراسات 
                                                             

  :املفهوم العام لألمن ،)أبو عامود(حممد سعد -1
www.policemc.gov.bh/reports/2009/October/.../633923461413620872.pdf  

  ":مفهوم األمن اإلنساين" -2
http://www.dctrs.org/s6061/htm 
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الوضعية وتتبىن طروحات ابستمولوجية، انطولوجية ومنهجية مغايرة لسابقتها، فالدولة حسبهم أصبحت تواجه 
  .هم ليست بالضرورة ديدات عسكريةأمناطا عدة من مصادر التهديد واليت حسب

إما ضرورة : احلوارات واليت كانت تدور أساسا حول/لذلك عرفت املرحلة اجلديدة احتدام النقاشات
اإلبقاء على املفهوم التقليدي لألمن املنصب حول الصراع العسكري بني الدول يف سبيل حتقيق األمن الوطين 

من خالل احلوار حول ) الدراسات األمنية(اجلانب من الدراسات  ، وإما ضرورة توسيع وتعميق هذا)القومي(
طبيعته، أسبابه معانيه ومدلوالته، فعجز االجتاه التقليدي والذي هيمن لفترة كبرية من الزمن على حقل الدراسات 

احلرب  األمنية والدراسات السياسية بصفة عامة على تفسري وإدراك السلوكيات والظواهر األمنية يف حقبة مابعد
الباردة جعل النقاش دائرا بني أولئك الذين يدعون إىل ضرورة إعادة النظر يف مفهوم األمن مبدلوالته التقليدية وبني 
أولئك الذين يرون بضرورة احلفاظ على املفهوم الضيق لألمن القائم على األمن القومي واملصلحة الوطنية فوق أي 

، ويف جانب pluralismeلدولية يف مرحلة جديدة تعرف بالتعددية ونظرا لدخول العالقات ا .اعتبارات أخرى
آخر جند انتشار ظاهرة االعتماد املتبادل، وجمموعة أخرى من التغريات اليت مست النظام الدويل من جهة ثالثة، كل 

التوجه (ريةهذا جعل التفسريات السابقة لألمن الدويل والقائمة على أساس املصلحة القومية وإقحام اجلوانب العسك
السوفييت،  غري قادرة على مواكبة تلك التغيريات اليت مست النظام الدويل عقب ايار االحتاد) االستراتيجي التقليدي

فالفترة اليت أعقبت الصراع البارد بني الطرفني السوفييت واألمريكي أثرت بدورها على الدراسات األمنية ليتخذ 
 .ب البعـــد العسكريمفهوم األمن أبعادا خمتلفة إىل جان

اجلوانب االقتصادية والبيئية، واجلوانب االجتماعية وكذالك : فأصبح يشمل أبعادا أخرى مهمة ومؤثرة
، حيث بدأت محلة االنتقادات املوجهة إىل التفسريات التقليدية الضيقة اجلانب فاملفكر النقدي 1...األبعاد اإلنسانية

التقليدية شجعت على زيادة التالعب حبياة البشر، وقد رأت العامل  يرى بأن النظرية Horkheimerهوركهامير
االجتماعي عبارة عن منطقة للسيطرة واهليمنة متاما مثل شريعة الغاب ولذلك فان االفتراضات التقليدية كانت ال 

إمهال  ، ويتضح من كالم املفكر والباحث النقدي هوركهامير أنه ينتقد وبشدة2تأبه بإمكانات حترير اإلنسان
من عدة جوانب، وتركيزها فقط على أمن الدول من خالل )انعتاقه(النظريات التقليدية للعنصر البشري وحتريره

عنصري اهليمنة والسيطرة، وبذلك يتضح أن اهلدف األساسي والرئيسي لنظريات ما بعد احلداثة وعلى رأسها 
  .النظرية النقدية هو التقدم يف موضوع حترير اإلنسان

كما أن احتدام النقاشات واجلداالت داخل التصور التقليدي لألمن يف حد ذاته، جعل من الضرورة إعادة 
النظر يف مفهوم األمن على أساس نقدي، ولعل احملاوالت األوىل لوضع  مفهوم لألمن يف إطاره النقدي بدأت منذ 

                                                             
Gustav(dainiker),"cooperative security and man offensive defence in middle east", In : bjarn - 1 

moller(ed) non offencive defence in middle east(unipir.geneva,1998,p115.  
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ثر اهتماما بالقضايا األمنية واإلستراتيجية يف فترة تأسيس النظرية النقدية، حيث تعترب نظريات ما بعد احلداثة أا أك
ما بعد احلرب الباردة ويؤكد أنصار ومفكرو اجليل اجلديد أم ميلكون األدوات التحليلية الكفيلة للخروج مبفهوم 

ملن األمن؟ هل االهتمام بالقضايا : شامل لألمن، لذلك يبين النقديون افتراضام حول سؤال جوهري ومركزي
أن طريقيت يف "  K .Boothنية اخلارجية للدول أوىل من االهتمام باألفراد؟،ويف هذا الصدد يقول كني بوثاألم

التعامل مع هذا النقاش النقدي هو أنين أرحب بأية مقاربة متكننا من مواجهة املعايري املشئومة للدراسات 
نظر يف مفهوم األمن طاملا أنه منلك التزاما اإلستراتيجية للحرب الباردة، للوصول يف اية األمر إىل إعادة ال

  .1"مقابل ترك موازين القوى كما هي" االنعتاق"ب

يعين "وهنا يؤكد كيث بوث على أن األمن يعين االنعتاق، فاملفهوم اجلديد لألمن حسب بوث والنقديني
احلرب والفقر واالضطهاد :يف  حترير الشعوب من القيود اليت تقيد مسعاها حنو حتديد اختياراا وتتمثل تلك القيود

، وبالتايل يصل النقديون إىل إجابة عن تساؤهلم حيث يعتربون أن اإلنسان هو املوضوع 2..."واجلهل واألمية
األساسي واملرجعي لألمن وجيب ضمان حرياته من مجيع القيود ويعتربون أن الدولة هي مبثابة العائق الذي يقيد 

ماهي إال وسائل لتحقيق أمن أفرادها وضمان رفاهيتهم ومن غري املمكن أن تكون  حترك األفراد، ويرون بأن الدول
  .هي هدف األمن

وضمان أمن األفراد حسب النقديني سيؤدي بالضرورة إىل حتقيق األمن العاملي فاالجتاه النقدي يعتمد على   
أي إنسان يف العامل يرغب يف األمن البشري واألمن العاملي حيث يضعون معادلة أن أي فرد و: مفهومني لألمن

انعتاقه وحتريره من كافة القيود املفروضة عليه وأن كافة البشرية متلك نفس النظرة اجتاه الفقر واحلرمان، اجلوع، 
وبالتايل فهدف األمن هو اإلنسان  والبشر على املستوى العاملي، لكن هنا أنا ...احلروب، واالضطهاد السياسي

حكومة عاملية تضمن األمن (ترب كثريا للنظرة التفاؤلية للمثاليني حول ما جيب أن يكوناعتقد أن هذه النظرة تق
  .    فالربط بني حتقيق أمن البشرية مجعاء واألمن العاملي قد يكون مثاليا أكثر منه تفسريا للواقع الدويل) واالستقرار

ا الكثري من القصور حيث يرى وحول ردهم على التفسريات التقليدية وخاصة الواقعية منها، يرون بأا يشو
أن الواقعية إحدى املشاكل املركزية النعدام األمن الدويل، وذلك ألن الواقعية هي خطاب القوة "ريتشارد أشلي

  .3"وحكم ساد يف ميدان السياسة الدولية يف املاضي وشجع الدول على املنافسة األمنية

يني بسبب حصر األمن يف الدولة القومية، فالدراسات النقدية هنا يتضح أن املفكر اشلي ينتقد كثريا الواقع
يف حقبة ما بعد احلرب الباردة حاولت تغطية النقص الذي كان يكتنف الدراسات الوضعية حول األمن، ورفض 
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مناصرو التيار النقدي ربط األمن باحلرب ودعوا إىل البحث عن مفهوم أكثر اجيابية حيث دعا جون غالتونغ 
G.galtung  إىل السالم االجيايبPositive peace ومل يبتعد املفكر والباحث النقدي كنيث ،

 Stableكثريا عن زميله غالتونغ حيث نادى بالتركيز على املفهوم اخلاص بالسالم املستقر   Knneeth.Bبولدينغ

peace العمل على إقحام ، فالنقديون يؤكدون على ضرورة جتاوز املتغريات العسكرية يف حتديد مفهوم لألمن و
  ...).االقتصادية، السياسية، والثقافية (العوامل واملتغريات األخرى 

وهذا ما أدى إىل تبين عدة مفاهيم موسعة لألمن حيث بعدما كان التركيز على األمن الوطين مبفهومه 
 Intégrâtedواألمن املتكاملRegional security التقليدي، أصبح يتخذ مفاهيم أخرى كاألمن اإلقليمي

Security واألمن املشترك ،Common Security  واألمن اإلنساين ،Humman Security ...  

هذا األخري الذي أخذ حيزا كبريا من النقاشات والدراسات بني مجيع املدارس املتخصصة يف األمن يف 
ملعاصر والذي يتميز بشموليته جمال العالقات الدولية بل تعدى ذلك حىت إىل القادة السياسيني، وبالتايل فاملنظور ا

للعديد من القضايا وعدم اقتصاره على املشاكل العسكرية والدفاعية حيث يعرفه ماكنامارا وزير الدفاع األمريكي 
األمن يعين التنمية واألمن ليس هو القوة العسكرية على الرغم من أا جزء منه، واألمن ليس هو النشاط "السابق

لرغم من أنه جزء منه فاألمن هو التنمية والتطور وبدون تنمية ال ميكن احلديث عن العسكري التقليدي على ا
  .1"األمن

ومن خالل هذا املنظور لألمن يتضح أن صاحبه يريد إيصال فكرة أساسية مفادها أن األمن ال ميكن أن 
األمريكية املتطورة، وهو حيصل بدون وجود تنمية يف مجيع جماالا ورمبا صاحب التعريف هنا متأثر كثريا ببيئته 

يعتقد أن التخلف والفقر مها السبب الرئيسي واألساسي النعدام األمن إال أنين اعتقد من خالل كالم وزير الدفاع 
  .األمريكي السابق بكلمة التنمية أنه يربط بني التنمية والتبعية

ج بنتيجة مفادها أن حتقيق األمن يتضح مما سبق أن االجتاه النقدي يف جمال الدراسات األمنية حياول اخلرو
وحتقيق التنمية خاصة يف جماهلا ) األمن البشري أو أمن الفرد(والسلم الدوليني ال يكون سوى بضمان حقوق اإلنسان

االقتصادي، لكن هذا يضعهم أمام حتمية إعادة النظر يف الدولة كأولوية أو كمرجع أساسي لتحديد مفهوم األمن 
الدور التقليدي للقوات العسكرية ومقولة أن األمن هو ضمان أمن احلدود القومية للدولة، وإعادة النظر كذلك يف 

هنا يتضح أن مفهوم األمن هو مفهوم ال ميكن الوصول إىل حتديد دقيق له خارج نطاق املكان والزمان الذي "
  ات والظروف اليت أثرت والزالت يتحرك يف مداره، وبالتايل يبقى دائما خاضعا للتعديل والتطوير انسجاما مع املتغري

                                                             
  .9ص ،1983 ،54بريوت،عدد مركز دراسات الوحدة العربية، جملة املستقبل العريب، ،"صياغة عربية لنظرية األمن القوميحنو " ،)املشاط(عبد املنعم - 1
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،ولكن هذا ال يعين مطلقا أن مفهوم األمن غري واضح أو غامض ولكن املقصود 1"تؤثر على ميدان التداول والتطبيق
هنا أن تلك احملاوالت التقليدية والنقدية وحىت الدراسات احلديثة كلها حتاول الوصول إىل مفهوم شامل لألمن 

أكثر تفسريا للواقع الدويل الراهن ويف إطار هذه احلقيقة ميكن اخلروج مبفهوم لألمن  يشمل مجيع الزوايا ويكون
كمفهوم إجرائي من خالل كل ما طرح سابقا فجوهر األمن هو شعور أفراد اتمع باالستقرار واحلرية مع ضمان 

ن لو تأملنا قليال فيه لوجدنا أن قد يبدوا هذا التعريف ضيقا ولك...)احلماية ،التنمية(الدولة ألفرادها مجيع حقوقهم
عدم ضمان احلقوق واحلريات لألفراد داخل جمتمع معني قد جيعل األفراد ال يشعرون باالنتماء لذلك الوطن وبالتايل 
يصبح الوالء له يف موضع اخلطر، والوالء للبلد هو يف حد ذاته هو مكسب أمين داخلي للدول، ولكن يف جانب 

القدرة اليت تتمكن ا الدولة من تأمني : "أنا اتفق مع األستاذ زكريا حسني والذي يقولآخر فاألمن كذلك يعين و
انطالق مصادر قوا الداخلية واخلارجية، االقتصادية والعسكرية يف شىت ااالت يف مواجهة املصادر اليت تتهددها 

القوى يف احلاضر واملستقبل ختطيطا يف الداخل واخلارج، يف السلم واحلرب مع استمرار االنطالق املؤمن لتلك 
  .2"لألهداف املخططة

نه وحسب اعتقادي فان مجيع اآلراء والدراسات حول األمن تتقاطع يف نقطة أساسية تتمحور حول أكما 
فالشعور باألمان  واجلسدي ،مبعىن حتقيق حالة انعدام الشعور باخلوف،) املعنوي(الشعور باألمان ببعديه النفسي

  .مستواهم االجتماعي جبميع فئاته بغض النظر عنب بشري مطل

ونظرا لتضارب اآلراء حول الوصول إىل مفهوم شامل لألمن خيرج عن السيطرة التقليدية، ونظرا لتعقد 
  .الظاهرة األمنية الدولية أصبح من الضروري إعادة صياغة مفهوم األمن بالتطرق ألبعاده ومستوياته

 كانت  تتمحور حول موضوع األمن يف الفترة اجلديدة مابني فقد أدت احلوارات والنقاشات اليت
التقليديني أصحاب النظرة القائلة بأن الدولة هي الركيزة األساسية يف العالقات األمنية الدولية وبأن مصلحتها 

لباردة الذين يعتقدون أن فترة ما بعد احلرب ا) ما بعد الوضعيني(القومية هي فوق مصلحة اجلميع، وبني النقديني 
طرحت عدة قضايا جديدة وأن تلك املرحلة عرفت تغريات يف مجيع ااالت االقتصادية الثقافية واالجتماعية تلك 

وضرورة تغيري النظام " القضايا األمنية"التغريات انعكست  تبعاا على عدة قضايا دولية ومن بني أهم هذه القضايا 
العديد من احلروب املدمرة وبالتايل أصبح من الضروري اخلروج من  األمين الدويل الذي مل يكن ناجحا وتسبب يف

املفهوم الضيق لألمن القائم على أساس الدول، وحماولة إجياد مفهوم شامل جامع لألمن يشمل مجيع اجلوانب وعلى 
ين يئة ضوء املفهوم الشامل لألمن حسب اعتقاد اجليل اجلديد من املفكرين والباحثني االستراتيجيني فإا تع

الظروف املناسبة واملناخ املناسب لالنطالق باإلستراتيجية املخططة للتمنية الشاملة، هذه التنمية هي الدافع والسبب 

                                                             
1 ": حنو إعادة صياغة املفهوم األمن القومي العريب ومرتكزاته"، )منذر(سليمان - http://www.achr.nu/art381.htm 

  :"مفهوم األمن" ،)زكرياء(حسني  - 2
http://www.vb.arabsgate.com/archive/index.php/f.489573.htm  
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احلقيقي لتجعل الدولة تضمن أمنها من الداخل واخلارج يف آن واحد، وبالتايل دفع كل التهديدات باختالف أبعادها 
  .ها وتكفل له كل الطاقات اليت تؤهله للتقدم واالزدهاروبالتايل ضمان احلياة املستقرة لشعب

تلك احملاوالت حول إجياد مفهوم موسع لألمن خيتلف عن املفهوم الضيق له والداعية إىل إعادة النظر يف مفهوم " 
 األمن والضرورة احلتمية إىل توسيعه ليشمل عدة ميادين، ولكن دون املساس أو حماولة تغيري مستوى التحليل وهو

، كل هذا يضعنا أمام إشكال يطرح نفسه هو إذا كان األمن الشامل هو حماولة لوضع مفهوم يشمل مجيع 1"الدولة
أبعاد )4(ااالت وامليادين، فهذا يعين أن األمن مبفهومه اجلديد له أبعاد متعددة وخمتلفة، وسنتطرق هنا ألربعة 

قتصادي، البعد االجتماعي وأخريا البعد املعنوي أو البعد السياسي، البعد اال(أجدها حسيب مهمة ورئيسية 
  ).اإليديولوجي 

هم شيء يركز عليه هذا البعد هو احلفاظ على الكيان السياسي للدولة ، وعندما نتكلم هنا أو :البعد السياسي -أ
لبعد له ا،وهذا )حول امن الدولة(عن الكيان السياسي للدولة يتضح لنا أن هذا البعد يؤكد املفهوم التقليدي لألمن 

ويتعلق بالتالحم والترابط االجتماعيني والسالم الداخلي ،ومتاسك أفراد اتمع مبعىن أن البعد شقان احدمها داخلي 
أما الشق اخلارجي هلذا البعد فيتمحور السياسي الداخلي لألمن يؤكد على توفري شروط األمن داخل حدود الدولة،

ول ذات احلدود معها أو غريها من الدول اإلقليمية وغري اإلقليمية فالدول يف حول عالقة الدولة جبرياا من الد
وبالتايل يركز هذا البعد يف جانبه اخلارجي حول "عالقاا مع بعضها البعض تشوا الكثري من املصاحل واألطماع 

اة مدى تطابقها أو تعامل الدولة مع تلك األطماع واملصاحل اخلارجية اليت تستهدف مواردها وخرياا ومراع
  .2"تعارضها ومصاحلها السياسية واالقتصادية واالجتماعية

إن التطرق للشؤون واملسائل االقتصادية يف جماهلا األمين ،خيتلف باختالف املقاربات   :البعد االقتصادي -ب
دى إمكانيات الدولة املالية النظرية السائدة ،فالقضايا واملسائل االقتصادية يف جماهلا األمين حسب التقليديني تتعلق مب

فالبعد  ،ول يدخلون يف سباق للتسلح النوويواالقتصادية فحسبهم القدرة املالية واالقتصادية هي من تترك الد
 .3االقتصادي لألمن يرتبط بالضغوط اليت خيلقها االختالف يف الثروة والتطلعات بني الدول

فحسب التقليديني فان جمال األمن الوطين والقومي هو اإلستراتيجية العليا الداخلية واليت تعىن باستخدام 
كافة موارد الدولة لتحقيق األهداف السياسية، فالنمو االقتصادي والتنمية هو اللبنة األساسية اليت من خالهلا تتحقق 

                                                             
Piere(vilanova),"nouvelles menaces:le propleme de la perception" -1 

http://www.cidab.es/castellana/publicationes/afmes/27.htm.   
  .9ص مرجع سابق، ،)املشاط(د املنعمعب 2- 

Victor-yves(ghebali),brigitte sauverviein,european sicurity in 1990: challenges and- 3 
perspectives(Under.geneva, 1995. P7.   
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فاألمن الوطين أو القومي يتحقق أساسا حسب البعد "ية، املصاحل األمنية للدولة وبناء قوة الردع اإلستراتيج
  .BASIC HUMAN NEEDS "1) اإلنسان(االقتصادي لألمن بتحقيق احلاجيات األساسية للفرد 

إال أن باري بوزان كواقعي بنيوي يعتقد بأن األمن يف بعده االقتصادي له عالقة كبرية بقدرة الدول على 
املستوى العاملي أما على املستوى اإلقليمي فيعين شدة التنافس بني دول اإلقليم الوصول للسوق اخلارجية هذا على 

  .2للوصول إىل شراكات أو صفقات مع جيهات أخرى أو قوى خارجية هلا وزن اقتصادي

أما النقديون فيعتقدون أن البعد االقتصادي لألمن يتمحور أساسا حول القضاء على الفقر على األقل 
فالفقر "ان الرخاء والرفاهية لألفراد وذلك بعدم تقييده وتوفري كامل احلرية يف سلوكياتهحتجيمه من خالل ضم

والتخلف مها جذور العصيان والغليان يف النصف اجلنويب من الكرة األرضية ،حيث يقودنا الفقر إىل الثورة والتطرف 
  .3"الداخلي

اس البنية االقتصادية أي أن عملية االعتماد كما تأثر النقديون باالفتراضات النيوقرامشية القائمة على أس
املتبادل بني دول العامل جعلت العامل ينقسم إىل دول مركز ودول حميط، يعتمد كالمها على اآلخر لكن هذا التقسيم 
د أحيانا يعرف اضطرابات متس البنية االقتصادية مما خيلق هوة بني األغنياء والفقراء، فالنقديون يرون بأن ندرة املوار

  .االقتصادية أو املالية الناجتة عن تلك االضطرابات تؤثر يف أفراد اتمعات مما قد ينتج عنه ال أمن اقتصادي

يهتم البعد االجتماعي لألمن باجلوانب االجتماعية للدول واألفراد وهذا البعد يرمي إىل  :البعد االجتماعي - ج
فالبد من . ويزيد الشعور بالوالء واالنتماء للوطن أو تمع ما توفري األمن للمواطنني بالقدر الذي من خالله ينموا

االهتمام باملشاركة االجتماعية واالهتمام بوضعية األفراد داخل اتمعات، حتقيق مبدأ املساواة، حتقيق مبدأ الكفاءة 
ر، فبغري إقامة عدالة يف املكانة والدور وقد يتسبب اإلخالل بتلك املبادئ  يف تعريض األمن الوطين والقومي للخط

اجتماعية وذلك باحلرص على تقريب الفوارق بني الطبقات وتطوير اخلدمات يتعرض األمن القومي للخطر، وهذا 
البعد كذلك يرتبط بتعزيز الوحدة الوطنية كعنصر أساسي لسالمة الكيان الداخلي للدولة، فكلما كان هناك 

وبوجود مصري مشترك بينهم يزيد ذلك من الترابط داخل اتمع  إحساس من طرف األفراد باالنتماء إىل اتمع
  . الواحد وبالتايل حتقيق األمن يف بعده االجتماعي

حيث تعترب  تكتسي املتغريات الثقافية أمهية كبرية يف الدراسات السياسية بعد اية احلرب الباردة،: البعد الثقايف -د
صة ابقة نظرا لتأثري األبعاد الثقافية على النظام الدويل يف الفترة اجلديدة خااألكثر حساسية من بني مجيع املتغريات الس

حيث يعتقد الباحث أن الصراع ، Clash of civilisationsصدام احلضارات"مع كتابات صامويل هنتغنتون حول
                                                             

1  - 300.J.Amm(ticker),"revisionning security", in s.(steve) and j.(bayles), global and globalization,p  
Said(hadadi),"the westerminean as a security aliasion between the european union and the middle- 2 

east?",jmwp-n24,1999,p99.   
  .9ص ،مرجع سابق ،)املشاط(عبد املنعم -  3
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ن هذا أواحلضارات والدويل حتول من صراع بني وحدات سياسية حول املوارد األولية إىل صراع بني الثقافات 
  .مييز تلك الفترة اجلديدة الصراع هو ما

، نظرا للعالقة الوثيقة اليت جتمع اتمع )البعد االجتماعي(ويرتبط البعد الثقايف لألمن بالبعد السابق الذكر
الفرعية داخل والثقافة السائدة، والتكلم على األمن يف جانبه الثقايف يتطلب التوفيق بني الثقافة الكلية والثقافات 

جمتمع معني مبعىن أن حماولة التفريق بني الثقافات داخل اتمع الواحد ومتكني ثقافة معينة عن األخرى قد يؤدي إىل 
، بل وقد تصل حدا )العراق(حدوث توترات داخل الدول قد تأخذ أشكاال متعددة كالرتاعات الطائفية والعرقية

ذات ثقافة معينة تشعر بأن حقوقها هضمت باالنفصال عن ذلك إىل زعزعة استقرار الدول بطلب مجاعة 
  ). حالة السودان(اإلقليم
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  مستويات األمن : املبحث الثاين

مستوى بعض املفاهيم كما فرضت تطرقنا سابقا إىل أن مرحلة ما بعد احلرب الباردة أحدثت تغريات على 
علينا إعادة النظر يف بعض املفاهيم واليت أصبحت غري قادرة على تفسري الواقع الدويل يف تلك املرحلة وخاصة 
مفهوم األمن، فنظرا للتشكيكات العديدة بني اجلوانب االقتصادية، السياسية واالجتماعية والعسكرية جعل التعامل 

طر خيتلف وال يتخذ نفس الطريقة فاملخاطر اليت متس السيادة الوطنية يتم التعامل معها مع تلك اجلوانب كمصادر خ
  ".مثال خطر اإلرهاب"من طرف الدولة املعنية، كما أن هناك خماطر تستدعي تكافل اتمع الدويل كامال 

" ن الدويلاألمن الوطين، األمن اإلقليمي واألم"من خالل هذا نستنتج أن هناك عدة مستويات لألمن 
وسنتطرق فيما بعدها إىل األمن اإلنساين كمستوى آخر كان له أثره على الدراسات األمنية الدولية وأخذ حيزا 

  . كبريا من النقاشات واحلوارات

  )الوطين(األمن الداخلي : املطلب األول

متس الكيان  يتمحور املستوى الوطين لألمن باألساس على جمموع األخطار الداخلية واخلارجية واليت
  . الداخلي للدولة

فعلى املستوى الداخلي فاألمن يقصد به احلفاظ على البنية الداخلية للدولة من أجل مكافحة أي نوع من 
أنواع التغيري العنيف والذي ميس باستقرار اتمع والذي يكون عرب طرق غري شرعية، وكذلك توفري وحشد كافة 

ع القائم الذي خيدم اتمع واألفراد، إال أنه عندما نتكلم على احملافظة على اإلمكانيات من أجل احلفاظ على الوض
الوضع القائم داخل جمتمع معني ال نقصد به احتكار السلطة من طرف حزب أو مجاعة مصاحل أو جهة معينة بطرق 

عات ويتركها يف غري شرعية، وعدم فتح باب احلريات للتداول على السلطة فهذا قد يؤزم من الوضع داخل اتم
حاالت من الالأمن الداخلي، بل املقصود هنا أن ال يشهد اتمع طرقا غري شرعية كمحاوالت تغيري الوضع القائم 

االنقالبات العسكرية، املظاهرات الفوضوية والعنيفة غري املنظمة وغري القانونية، اخلروقات املختلفة واليت قد تؤدي (
  .إىل زعزعة األمن الوطين

من يف مستواه الوطين يتركز حول ركيزتني اثنتني األوىل تتعلق بالسلطة واليت بدورها تلعب دورين، فاأل
الدور األول يتمثل يف توفريها جلميع  متطلبات أفراد اتمع  ووضع كافة الطاقات من أجل حتقيق األمن هلم، أما 

مجلة التفاعالت اليت حتدث يف البيئة الداخلية  الدور الثاين فريكز حول مدى قدرة الدولة يف التحكم والسيطرة يف
للمجتمع، واملقصود هنا أنه على الدولة أن تتمتع بالقدرة على التغلغل داخل اتمع من خالل حتديد مجيع األمور 

فرضها احترام مجيع القوانني والقواعد الوضعية من طرف كل الفاعلني : اليت قد تتسبب يف حاالت من الالأمن مثال
ياسيني داخل اتمع وعدم التسامح فيمن ال حيترمها من خالل تسليط العقوبات املستحقة ألن أي تساهل أو الس
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ختاذل من طرف السلطة اجتاه خروقات من طرف جهات سياسية معارضة أو غري معارضة قد يعرض األمن الوطين 
عبري، بل جيب هنا مراعاة رأي األغلبية من للزعزعة، وهذا ال يعين أن تقف السلطة والدولة عائقا يف وجه حرية الت

فسياسة األمن "خالل وضع بدائل وقرارات يفترض أا تكون يف صاحل أو متالئمة مع طلب األغلبية من أفراد اتمع
  .1"الوطين عبارة عن إطار يستخدم لبيان كيفية قيام بلد ما بتوفري األمن لكل الدولة واملواطنني

ألمن يف مستواه الوطين يقتضي من الدولة مراعاة أمرين حتقيق األمن احلدودي من هنا يظهر ويتضح أن ا
واملقصود به درء أي أخطار قد تلحق باحلدود السياسية للدولة وختترقها وبالتايل ديد البنية الداخلية للمجتمع 

  .ساسية هلموكذلك تامني املواطنني وذلك مبنع األخطار اليت قد تلحق م وكذلك توفري احلاجيات األ

من جهة أخرى هذا ال يعين أن األمن يف مستواه الوطين تكتفي السلطة داخله مبراعاة ما حيدث داخل 
حدود الدولة، بل يعين كذلك طريقة تعاملها مع خمتلف التأثريات القادمة من البيئة اخلارجية فالدولة كجزء من 

تسليط : رافية وتلك التأثريات قد تكون مباشرة مثلاتمع الدويل تؤثر وتتأثر مبا حيدث خارج حدودها اجلغ
بريطانيا "، ديدات بشن هجمات إرهابية"احلالة اإليرانية املعاصرة ومن قبلها احلالة العراقية"عقوبات اقتصادية

، وقد تكون عبارة عن ديد بتدخل عسكري  من طرف دولة أخرى، وقد تكون اثر "والواليات املتحدة األمريكية
أنفلونزا "ت غري مباشرة مثل جتارة املخذرات، اهلجرة غري الشرعية، التلوث البيئي، انتشار األمراض الفتاكةتأثريا

  ...الطيور واخلنازير

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ":سياسة األمن القومي"، )غازي(أبو كشك - 1
 148198.html-http://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t 
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  hpllاااااه

                                                          

  سياسات متخصصة                                                  

  

  

  

  

 استراتيجيات متخصصة                                                            
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 أھداف وطنیة امن وطني غایات وطنیة

سیاسة 
 وطنیة علیا

أھداف 
سیاسیة 
 تخصصیة

أھداف 
إستراتیجیة 
 تخصصیة

إستراتیجیة 
 وطنیة

 بعد اقتصادي

 بعد عسكري

 بعد اجتماعي

 بعد جیوبولیتیكي

 بعد سیاسي
القو

ى 
الشا
ملة 
للدو
 لة

عالقة األمن مخطط یوضح 
) القومي(الوطني  

اسة الوطنیةیوالس واألھدافبالغایات   
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  األمن اإلقليمي :املطلب الثاين

األمن يف إطاره اإلقليمي يقصد به تكافل جمموعة من الدول واليت جيمع فيما بينها جمموعة من املصاحل 
واألهداف املشتركة وتنشأ فيما بينها حتالفات اقتصادية، عسكرية كوسيلة لضمان أو بناء األمن اإلقليمي، وقد ظهر 
هذا املستوى خالل احلرب الباردة بني املعسكرين الشرقي بزعامة االحتاد السوفييت والغريب بزعامة الواليات املتحدة 

ملعسكر الشرقي لضمان مصاحل معينة وأخرى حتت املضلة األمريكية، حيث كانت هناك وحدات سياسية ضمن ا
  .األمريكية وهي األخرى من أجل مصاحل معينة 

وأحيانا تسعى الدول من أجل احلفاظ على أمنها أو حتقيقه إىل الدخول يف اتفاقيات ومعاهدات مع دول 
، وسعي الدول لتحقيق هذا )جيالداخلي واخلار( أخرى سواء جماورة أو غري جماورة  وذلك لتعزيز أمنها الثنائي

املسعى تدخل يف حتالفات إقليمية وكمثال ذلك انضمام اليونان لالحتاد األورويب كضمان أمنها يف إطار الكتلة 
األوروبية من أي ديد تركي من اجلهة الشرقية، وأحيانا تلجأ الدول يف الدخول يف بعض املنظمات الدولية من 

، وقد يتخذ هذا (NATO)ثال ذلك انضمام تركيا إىل منظمة حلف األطلسيأجل تعزيز أو ضمان أمنها وكم
املستوى اإلقليمي لألمن بعدا آخر، مبعىن أنه ال يشترط التواجد يف نفس احمليط اجلغرايف حىت تدخل الدول يف 

ات فيما بينها اتفاقيات ومعاهدات  مشتركة فالواقع احلديث يبني لنا أن العديد من الدول تدخل يف معاهدات واتفاقي
 Security partnership"، فالشراكة األمنية خري دليل على ذلك)اإلقليمية اجلديدة(رغم البعد اجلغرايف 

arrangement" واهلدف منها مصلحي بالدرجة األوىل بني األطراف املتعاقدة وقد تأخذ هذه الشراكة عدة ،
شخصيات حكومية رفيعة املستوى وخري مثال على املعاهدات الرمسية، منظمات دولية، اتفاقيات بني : أشكال
  . 1"الشراكة األورومتوسطية"ذلك

فاألمن اإلقليمي القائم على تعاون جمموعة من الدول ااورة هو مسة هذه املرحلة فاحملاور اإلقليمية الناشئة 
التعاون فيما بينها واحلد  مهمتها ضمان استقرار دول املنطقة والعمل على حل نزاعاا الداخلية واحلدودية وتعزيز

من التسلح التقليدي واالنتشار النووي والتعاون املشترك ملكافحة اإلرهاب واجلرمية املنظمة وجتارة املخذرات 
  .،كذلك حماصرة الدول اليت تشكل حاضنا للمجموعات اإلرهابية...

ليم واحد تسعى للدخول يف عبارة عن سياسة جمموعة من الدول تنتمي إىل إق"فاألمن اإلقليمي يعرف بأنه
تنظيم وتعاون عسكري أمين لدول اإلقليم ملنع أي قوة أجنبية من التدخل يف هذا اإلقليم على قاعدة التنسيق 

، حيث يعمل نظام األمن اإلقليمي على تأسيس جمموعة من 2"والتكامل األمين والعسكري على جبهاا الداخلية

                                                             
- F.(attina),"the european security partnership:nato and the european union",jean-mannet working- 1 

papers,n29,2001,p5.   
  :"نظام األمن اإلقليمي يف القانون الدويل العام"،)حسني(خليل- 2

post_1982.html-http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog  
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عنها مبا يكفل هلا األمن واالستقرار إذا ما توافقت مصاحل وغايات وأهداف الدول داخليا، ودفع التهديد اخلارجي 
هذه اموعة أو متاثلت التحديات اليت تواجهها، وذلك عرب صياغة تدابري حمددة بني الدول املعنية ضمن نطاق 

  .1إقليمي واحد انطالقا من توافق اإلرادات واملصاحل الذاتية واملشتركة

حقيق أمن إقليمي بني جمموعة معينة من الوحدات السياسية جيب توافر جمموعة من ويعتقد البعض أنه لت
  :اخلصائص

 وجود خنب سياسية تلتزم ذا التعاون األمين -1

 وجود رأي عام ضاغط لتحقيق هذا التعاون -2

 توافر عناصر خارجية اجيابية ذات مصاحل يف قيام أو استمرار هذا التعاون -3

                                                             
 .املرجع نفسه -1
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  يبني العالقات البينية لنظام األمن اإلقليمي إلدراك مصادر التهديدات خمطط 

 تت                    اتصاالت عرضية للتنسيق -4

  وتبادل املعلومات                                   

  اجتاه العمل اجلماعي                         

  

  

  

  

  

  مصادر ديد ثانوية      مصادر ديد رئيسية                                                             

  

: نقال عن 
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Askria6/OsosAmnWat/fig02.GIF_cvt.htm  

ز بني شروط قيام النظم األمنية اإلقليمية، لكن يبقى هناك أشكال يطرح نفسه ويتمثل يف كيفية التميي
وشروط استمرارها وجناحها من خالل حتديد السمات النظامية اليت تشكل مالمح اإلقليم القائم يف تلك املنطقة 

وحدات النظام والتفاعل، حدود النظام، وهيكل النظام، وعلى هذا األساس فان عملية : واليت تشمل على عدة أبعاد
أي نظام أمين إقليمي ختتلف مضامينها وأوزاا من منطقة إقليمية إىل أخرى وقد تعرف فشال يف أقاليم  قيام أو إدارة

أن هناك  خليل حسنيخمتلفة وغري متجانسة مثل ما حدث لالحتاد السوفييت سابقا، ويف هذا الصدد يؤكد األستاذ 
  :1انب املنظمات الدوليةوجهتا نظر حول وجود تنظيمات إقليمية ختتص باألمن اإلقليمي إىل ج

وهي نظرة تفاؤلية ترى بأن املزايا اليت تتمتع ا األنظمة اإلقليمية جتعلها أكثر قدرة على توفري األمن والسلم : األوىل
  :اإلقليميني وذالك لعدة أسباب حسب األستاذ

                                                             
 .املرجع نفسه - 1

 مجلس األمن القومي

)اإلقلیمي(  

 للمجموعة

مجالس وھیئات 
األمن الوطني العلیا 
 بالدول

مجالس الوزراء 
 بالدول

 أجھزة استخبارات

بالدولخاصة   
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ما يكون أكثر قدرة على  إن التنظيم اإلقليمي حبكم وجوده يف منطقة جغرافية معينة وحمدودة مكانياً، عادة   -
 .التعامل اإلجيايب مع قضايا هذه املنطقة ومشكالا

إن العمل اإلقليمي قد يساعد على إبعاد املنطقة اليت توجد يف نطاقه، عن الصراعات الدولية الكربى، أي    -
 .ة بني أطرافهاعزل القضايا اإلقليمية عن القضايا الدولية األكثر تعقيداً، لعدم وجود روابط مادية وحضاري

إن وجود تنظيمات دولية إقليمية، يف نطاق تنظيم دويل عاملي، قد يكون مفيداً يف ختفيف العبء عن كاهل هذا  -
 .التنظيم الدويل، كما أنه يسهل عملية توزيع األدوار وتقسيم املهام وتكاملها

أكثر من اجيابياا إذ ترى أن اإلقليمية هي  والثانية وهي النظرة املتشائمة واليت ترى بأن مساوئ وسلبيات اإلقليمية
  :جتزئة للنظام الدويل من خالل

ن نشوء تنظيمات دولية إقليمية متعددة، قد يؤدي مع الوقت إىل نتائج سلبية فيما يتعلق بإمكانية تطوير التنظيم أ - 
. ويف الوقت الذي يسعى فيه التنظيم الدويل العاملي إىل العمل على التقريب بني خمتلف شعوب العامل ،الدويل املعاصر

 .تعمل هذه املنظمات اإلقليمية على إبراز التمايزات بني هذه الشعوب

بني بعض نه من غري الصحيح افتراض أن الروابط بني الدول املتجاورة جغرافياً هي دائماً أقوى من تلك اليت تقوم أ -
 .هذه الدول ودول أخرى خارج املنطقة

من املبالغة االعتقاد بأن املشكالت والقضايا اإلقليمية كلها تعترب ذات منشأ إقليمي خالص أو غالب، وإمنا قد  -
 .يرجع بعضها إىل أسباب دولية وخارجة عن اإلطار اإلقليمي

واملصاحل اإلقليمية احملدودة، األمر الذي يضعف إن إنشاء منظمات إقليمية قد يؤدي إىل تغليب االعتبارات  -
  .الدولية، لدول اإلقليم االلتزامات

وعلى الرغم من اختالف نظرة املتفائلني واملتشائمني لألمن اإلقليمي  إال أنه ال خيتلف اثنان يف أن نظام األمن 
اعات فيما بني وحداا السياسية بطرق اإلقليمي لتجربة االحتاد األورويب ساعد كثريا املنطقة األوروبية يف حل الرت

  .سلمية كما ساعدها على وقف التهديدات املتبادلة

  :ويف صدد احلديث عن جناح أي نظام إقليمي وجب توافر جمموعة من الركائز

ختلي دول اإلقليم عن استخدام القوة العسكرية يف سعيها لتغيري الوضع القائم واالبتعاد عن التدخل يف  -
 .لية، ونبذ استخدام القوة أو التهديد باستخدامهاالشؤون الداخ

وضع حلول عملية حامسة للصراعات والرتاعات يف اإلقليم وعدم إثارة القضايا اخلالفية، والتفاهم املشترك  -
لضمان االستقرار الداخلي لدول اإلقليم، ومنعا للتدخل اخلارجي الذي يشكل ديدا ألمن اإلقليم 

وجود حلف الناتو ضمن اإلقليم األورويب بأنه تدخل أمريكي غري مباشر لزعزعة اعتبار فرنسا ل(وسيادته 
 ).االستقرار األورويب
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العمل على تفعيل العالقات بني دول اإلقليم على كافة األصعدة، وتشجيع التعاون والتكامل يف خمتلف  -
 .اخل ...األنشطة االقتصادية، االجتماعية والثقافية

ريات العامة وإشراك اتمع املدين يف النشاطات السياسية واألمنية مبا يف ذلك احترام حقوق اإلنسان واحل -
 .املشاركة يف إدارة مؤسسات النظام األمين اإلقليمي

 .اعتبار األمن اإلقليمي جزأ ال يتجزأ من األمن الدويل -

تمعات أمن ا:وقد يتشابك مصطلح األمن اإلقليمي مع بعض املصطلحات واملفاهيم املتداولة مثل
Communities Security  والذي جاء به الباحث واملفكر السياسي كارل دويتش، إال انه خيتلف عنها، فأمن

املناطق اليت جيمع أفرادها سواء أكانوا دوال مستقلة أو أعضاء رابطة اندماجية  منوذج خاص من "اتمعات يقصد به 
 تنشأ فيما بينها ليس بوسيلة العنف وإمنا بأسلوب احللول العالقات تقوم على احلرص على تسوية املنازعات اليت

  1"النصفية أو اتفاقيات الوسط

وكذالك جند مفهوم اإلقليمية اجلديدة والذي أصبح متداوال كثريا يف األدبيات السياسية املعاصرة، فاإلقليمية 
ة يف فترة ما بعد احلرب البادرة وتشكل اجلديدة متثل اجتاها أساسيا إىل جانب العاملية املتصاعدة والقومية املتجدد

ديناميكية اإلقليمية اجلديدة إىل حد كبري بالتفاعل مع هذه االجتاهات، وجاء هذا املفهوم لتوصيف تلك املوجة اليت 
بدأت منذ منتصف الثمانينات من عالقات وتنظيمات التكامل االقتصادي والتجاري اإلقليمي ويستند هذا املفهوم 

  :إىل منوذجني

األول هو التكتل التجاري اإلقليمي القائم على فرصة تيسري العالقات التجارية بني الدول األعضاء املتعاهدة، 
عن العالقات التجارية مع الدول غري األعضاء، وهلذا النموذج مستويات متعددة أدناها هي املناطق التجارية احلرة 

سوق املشتركة ألمريكا الوسطى ومنطقة التجارة احلرة ألمريكا وأعالها االحتاد االقتصادي مثل منظمة الكوميسا وال
الشمالية، والنموذج الثاين ويتعلق بتقسيم العمل الصناعي يف جمموعة من الصناعات أو صناعة واحدة بني جمموعة 

لوجيا من الدول اليت جيمعها التخصص والتقسيم يف العمل ومثال ذلك النمو اإلقليمي الفرعي الذي ربط بني التكنو
  .والقوة املالية السنغافورية والعمالة واملوارد يف أرخبيل ريو بأندونيسيا

حالفة أو املتعاونة أو املتعاهدة، مفهوم األمن ميكن أن يتعلق بأمن جمموعة من الدول املتوخالصة القول فان 
واملقصود به املخطط االستراتيجي  ،)األمن اإلقليمي(ويطلق عليـه يف هذه احلالة مصطلح  وليس بأمن دولة واحدة،

األمن : ، وقد تستعمل مصطلحات أخـرى، مثلالذي تتفق تلك اموعة على إتباعه حلماية أمنها يف احمليط الدويل
املقصود باألمن  الدويل، فما ن األمنم أيتجز ال أوبالتايل فان األمن اإلقليمي هو جز ، والدفاع اجلماعياجلماعي
  الدويل؟

                                                             
  .223،ص1973،املؤسسة العربية لألحباث،بريوت،1،ط "اإلستراتيجية والسياسة الدولية"،)مقلد(صربي إمساعيل - 1
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   األمن الدويل :املطلب الثالث

بعد زوال احلربني العامليتني وانتهاء احلرب الباردة بني املعسكرين الشرقي والغريب وزوال االستعمار 
يعرف باجلماعة الدولية احلديثة  تشكل ما ،سياسية جديدة على الساحة الدوليةمبفهومه التقليدي وظهور وحدات 

وبدأت تعرف توسعا تزامنا مع اتساع احلركة الدولية واستقالل الدول وظهور القوميات وتنامي ظاهرة االعتماد 
، ويف نفس االجتاه أخذت دائرة املشاكل امل إىل دول مركز وأخرى دول حميطاملتبادل بني الدول بانقسام الع

، هذا األمر جعل من العسري على الدول عدياويل هي األخرى تعرف منحى تصاوالتهديدات اليت متس اتمع الد
سهل على أن أي ديد ميس أصبح من ال البقاء مبعزل عن القضايا الدولية ونظرا للتطور التكنولوجي واالتصااليت

 يف اجلانب الغريب وبالتايل أصبح ما -ب-د ميس أو يصل يف وقت قصري للنقطةق ،يف الناحية الشرقية-أ-النقطة
ونظرا لتنامي ظاهرة العوملة ، 1من الدول بشكل مباشر أو غري مباشرأأحناء العامل ميس مصاحل وحيدث يف خمتلف 

دولة فقط دد األمن الوطين لل أي أن مصادر اخلطر أصبحت عاملية ال(ا يسمى بعوملة املخاطر والتهديداتوبروز م
العابر للقارات، التلوث البيئي األمراض  يلاإلرهاب الدو ،مثل قضايا اهلجرة غري الشرعية ،بل دد امن مجيع الدول

، فمنذ بروز ديدات جديدة غري عسكرية، ...)أنفلونزا اخلنازير والطيور، املخذرات وجتارة أعضاء البشر–الفتاكة
 ن تلك التهديدات اجلديدة الأولويات الوحدات السياسية نظرا ألأصبح الترتيب العسكري االستراتيجي ليس من 

د بأن ، ففي اتمعات املتقدمة واملتطورة باألخص أصبح االعتقاول التعامل معها مبفهوم عسكريلدتتطلب من ا
اهلجرة ومشاكلها كلها  ،البطالة، الفوضى االقتصادية ،التلوث والسيدا واملخذرات واإلرهاب والتطرف بكل أنواعه

  .منيا ومقلقا يفوق خطر ديد أي عدوان مباشرأ متثل انشغاال

قصود بنظام األمن الدويل أو اجلماعي يف الدراسات السياسية هو جماة أي حماوالت لتغيري الواقع إذن فامل
الدويل أو اإلخالل بعالقاته وأوضاعه بطرق غري مشروعة وذلك من خالل تنفيذ إجراءات وتدابري دولية موحدة 

ظام يف العالقات الدولية بعد اية تعمل بشكل مجاعي كقوة مضادة حملاوالت التغيري، ولقد برزت فكرة هذا الن
احلرب العاملية األوىل مع نشأة عصبة األمم، وأساس فكرة األمن الدويل تتمثل يف وضع العدوان أمام قوى متفوقة يف 
حالة عدم احتكامه إىل املنطق أو األخالقيات الدولية إضافة إىل ردع العدوان بغض النظر عن مصادر متويله أو 

النظام الذي تعتمد فيه الدول يف محاية حقوقها إذا ما ""من وراءه، ويعرفه أحد الباحثني بأنهالدول اليت تقف 
تعرضت خلطر خارجي ليس على وسائلها الدفاعية اخلاصة، أو مساعدة حلفاءها وإمنا على أساس من التضامن 

  2"مايةوالتعاون املتمثل يف تنظيم دويل مزود بالوسائل الكافية والفعالة لتحقيق هذه احل

فنظام األمن الدويل ليس معناه أنه ال توجد تناقضات يف مصاحل وسياسات الدول، ولكنه يستنكر استخدام 
وبالتايل فمفهوم األمن الدويل يتلخص يف "القوة مبفهومها التقليدي حلل تلك التناقضات بني وحدات النظام الدويل، 

                                                             
Maurice(Bertrand), La fin de lordre militaire, Presses de SciencesPo, Paris,1996, p.56.- 1   

  .203ص ،2002 ليبيا، دار الرواء، ،"السياسة الدولية بني النظرية واملمارسة" ،)مصباح(زايد عبيد اهللا- 2
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ليني من خالل اجلهود املشتركة بني خمتلف دول العامل وهي فكرة العمل من أجل احملافظة على السلم واألمن الدو
فكرة تتكون من شقني شق وقائي يتمثل يف إجراءات وقائية حتول دون وقوع العدوان، وشق عالجي يتمثل يف 

،وقد يتعرض الباحث يف الدراسات األمنية    1"إجراءات الحقة يف حالة وقوع العدوان مثل إيقافه وعقاب املعتدين
فبالرغم من تواجد بعض االختالفات النظرية إال أنه من املتفق عليه األمن اجلماعي، السالم الدويل : فاهيم مثلإىل م

وميكن  2أن األمن الدويل هو شكل من أشكال األمن اجلماعي والسالم الدويل هو نتيجة لألمن الدويل واجلماعي
  :تلخيص مبادئ نظام األمن الدويل يف

  وان واجبا على كل الدول بغض النظر على املصاحل املشتركة اعتبار جماة العد -

  توفري القوة الدولية الرادعة للمعتدي اليت جتعله يدرك خسارته مقدما -

اتفاق دويل فوري لتحديد املعتدي يف أي نزاع مسلح مع اختاذ إجراء مجاعي سريع لتصفية العدوان قبل اتساعه  -
  .وإزالة آثاره الدولية

م األمن الدويل باألساس األول حلماية اتمع الدويل من احلروب اليت تدخل يف إطار لقد قام نظا
املواصفات التقليدية القدمية،ولكن التغري يف االستراتيجيات االستعمارية للدول من خالل التحول إىل االستعمار غري 

تبادلة واليت قد تكون هلا عواقب وخيمة ويتسبب ذلك يف االامات امل) التنافس على مناطق النفوذ العاملي(املباشر
على األمن الدويل، بدل التدخالت العسكرية التقليدية إال أن التصرفات االنفرادية للدول الكربى ترك االعتقاد حول 
مدى صالحية نظام األمن الدويل وقدرته على ردع التصرفات العدوانية للدول الكربى وذلك لصعوبة االتفاق على 

  .الف دويلالعدول ضمن حت

ومما سبق يتضح أن رغبة اتمع الدويل إلجياد نظام أمن دويل يضمن عاملا خال من العدوان ويعمل على 
صيانة حقوق اإلنسان وترسيخ الدميقراطية أمر صعب يف ظل األطماع والتنافس غري الشريف  فيما بني الدول 

  :3شروطالكربى ولذلك وجب لتحقيق األمن الدويل توافر جمموعة من ال

 :التهديد ا يف العالقات الدولية، إالّ يف حالتني فقط اللجوء إىل القوة أو حظر-أ

 .من خالل اجلهاز الدويل، الذي جيب أن يكون مسؤوالً عن تنفيذ نظام األمن اجلماعي- 

من ميثاق األمم  51مرهونة بتوافر شروط معينة، ال خترج عن تلك اليت نصت عليها املادة  حالة الدفاع عن النفس- 
 .املتحدة

 .الناشئة عن املعاهدات املربمة بني الدول األعضاء االلتزاماتاحترام -ب 

                                                             
 .204ص ،املرجع نفسه - 1

Maurice(Bertrand),ibid,P56. - 2   
  .مرجع سابق ،خليل حسني - 3
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                                        .الشؤون الداخلية للدول األخرى التدخل يف عدم-ج 

  .السلمية بالوسائلاملنازعات الدولية  تسوية -د 

إال أن هناك اجتاهات تعتقد أنه لتحقيق األمن الدويل البد من أن يكون هناك ترابط بني األمن الوطين، اإلقليمي 
فمرحلة االستقطاب اليت أعقبت اية احلرب العاملية الثانية طرحت منوذجا للترابط املوجود بني حتقيق األمن "والدويل
وضرورة حتقيق األمن الوطين واإلقليمي فعلى الرغم من أن كل مستوى من مستويات األمن يبدوا منفصال  الدويل

مبعىن أنه توجد  1"عن اآلخر إال أنه توجد عالقة بني كل مستوى وآخر، فالعالقة اليت جتمع بينهم هي عالقة وطيدة
وهذا الشكل يتجسد لدويل تشكل هرما تسلسليا، عالقة هرمية بني حتقيق األمن الوطين واألمن اإلقليمي واألمن ا

بشكل جلي يف مرحلة احلرب الباردة ونتيجة الصراع اإليديولوجي الثنائي بني الواليات املتحدة واالحتاد السوفييت  
جعل النظم اإلقليمية تدخل الصراع حيث أا أصبحت امتدادا له مما تسبب يف إحداث أزمات أمنية يف بعض أقاليم 

جل احلصول على مكاسب يف أمن خالل دفع املعسكرين لتلك األقاليم يف الدخول يف حروب فيما بينها من   العامل
كذلك دعم املعسكرين للحركات االنفصالية والتحررية  ،وهذا بدوره يزعزع األمن اإلقليميتلك املناطق 

الكبري على األمن الوطين لتلك واألحزاب املعارضة يف دول معينة قصد ضمها ألحد املعسكرين كان له تأثريه 
  .الدول

  

  

  

  

  

                                                                                                       

  

  إعداد الباحث: األمنالشكل اهلرمي للعالقة الترابطية بني مستويات 

                                                             
John(Burton),"global conflicts", wheat sheaf books,brighton,1984,p87- 1  

 األمن الدولي

 األمن اإلقلیمي

 األمن الوطني

 أعلى مستويات األمن

 املستوى التوافقي

القاعدة     

 عالقة تأثیر وتألثر
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  األمن اإلنساين : املطلب الرابع

 ،لسياسية عقب اية احلرب الباردةيد يف العالقات الدولية والدراسات ااألمن اإلنساين كمفهوم جدطرح 
كنتاج موعة التحوالت ")1994(وقد ذاع هذا املفهوم يف النصف الثاين من عقد التسعينات من القرن العشرين

عنها من ضحايا يف  ، وما اجنر)داخل الدول(السيما انتشار الصراعات احملليةبعد احلرب الباردة  اليت شهدا فترة ما
 فيما يتعلق بطبيعة مفهوم األمن  وأول ما، 1..."البيئة، األوبئة، الفقر: صفوف املدنيني ولعوملة بعض املشاكل

األمن (مفهوم جديد لألمن جوهره الفرد هووالذي حتدث عن  ستعمل هذا املفهوم من خالل تقرير التنمية البشريةأ
والدول هذا املفهوم وتبنته فيما حاولت بعض الدراسات األكادميية اخلوض ، مث احتضنت بعض املنظمات )اإلنساين

 W.E.Blatazحيث طرح املفكر بالتز  1966إال أن أول من استخدم املصطلح واملفهوم يعود إىل عام"يف املوضوع

 :Humann Security"بعض التأمالت: األمن اإلنساين"رؤية حول األمن الفردي وذلك يف كتاب له حيمل عنوان

somme réflexions وهذه 2"، حيث أكد أن الدولة اآلمنة ال تعين بالضرورة أفرادا امنني أو حتقيق أمن األفراد ،
املقولة هي ما أثبتت أن املنظور الواقعي لألمن مل يعد كافيا للتعامل مع طبيعة القضايا األمنية ومصادر التهديد يف 

ة إعادة النظر يف تلك املنظورات من أجل توسيع منظور لألمن يعكس فترة ما بعد احلرب الباردة، مما عجل بضرور
  .طبيعة مصادر التهديد يف الفترة اجلديدة

إال أن الفترة اليت تلت اية الستينات وبداية السبعينات أثارت جمددا قضايا أمن الفرد داخل اتمعات من 
مؤمترات وأعمال وتقارير حيث مت وضع حمورين خالل النقاشات حول أبرز التحديات ومصادر التهديد من خالل 

أساسيني يتمثل األول يف ضرورة الربط بني األمن والتنمية أما الثاين فقد تعلق بضرورة الربط بني األمن والتنمية 
ر واإلنفاق على التسلح وبالتايل فان مفهوم األمن اإلنساين مل يأخذ حيزا كبريا من الدراسات األكادميية إال بعد ايا

االحتاد السوفييت وتوجه األنظار حنو عهد جديد من السلم واألمن تعيشه الشعوب من خالل حل مشاكل الفرد 
واإلنسان، وهو ما دفع بعض الباحثني لالهتمام بقضايا ومصادر ديد أمن األفراد من مشاكل بيئية، واهلجرة، 

دول وهو ما أكده املفكر النيوواقعي باري وحتول الصراعات من صراعات فيما بني الدول إىل صراعات داخل ال
  .بوزان

هل ميكن أن تكون هناك دولة أو إقليم أو عامل أمن من دون : وبالتايل فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا
  إنسان امن؟

يقصد باألمن اإلنساين هو ما حيفظ حق اإلنسان أو الفرد يف حياة كرمية مستقرة مطمئنة وهادئة، حياة من 
حلاضر أو وجود أخطار ددها يف املستقبل وكذلك صون الكرامة البشرية مع توفري احتياجاا دون خوف يف ا

                                                             
 .27ص مرجع سابق، ،"البعد املتوسطي لألمن اجلزائري" ،)عبد النور(بن عنتر- 1
  ":الستخدامات املتناقضة للمفاهيممفهوم األمن اإلنساين وا" - 2

org/s6061.htm-http://www.dctrcs 
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صون كرامة اإلنسان بتلبية "املادية والبشرية، وحسب األستاذ عبد النور بن عنتر فان املقصود باألمن اإلنساين
ظف العيش وان تضمن ممارسة حقوقه حاجياته املادية واملعنوية مبعىن أن يكون مبأمن من احلرمان االقتصادي وش

، ومن خالل هذا تتحول األدوار حيث يصبح دور الدولة هنا هو تأمني أفرادها من أي أخطار 1"األساسية
  .وديدات داخلية أو خارجية، فالدول ال تضع سياساا األمنية إال من أجل الوصول إىل إنسان وأفراد امنني

وكما أن مفهوم األمن اإلنساين أخذ جزء كبري من اهتمامات الباحثني املتخصصني يف الدراسات األمنية 
من خالل التركيز على مناقشة أمناط ومصادر ديد األمن اإلنساين يف القرن احلادي والعشرين واختالفها عن 

، وكذلك مناقشة العالقة بني مفهوم األمن سابقتها واليت سيطرت الدراسات التقليدية يف تفسريها يف مراحل سابقة
فانه كذلك أخذ حيزا كبريا على املستوى ... اإلنساين ومفاهيم أخرى كالتدخل اإلنساين، احلكم الراشد

من خالل التزام وحدات النظام الدويل بضمان األمن اإلنساين كأساس لسياساا الداخلية ) التطبيقي(اإلجرائي
، ونظرا للتطور الذي عرفه اتمع الدويل يف مجيع ااالت وظهور "يب، هيئة األمم املتحدةاالحتاد األورو"واخلارجية

" عوملة ذات وجه إنساين"بعنوان 1994ما يعرف بالعوملة، فقد حدد تقرير برنامج األمم املتحدة اإلمنائي عام 
Globalization with a human face من رفاهية لإلنسان والفرد  والذي كشف أنه بالرغم مما توفره العوملة

حتديات أساسية دد األمن ) 7(حيث متس كافة اجلوانب إال أا تؤدي ملخاطر هائلة وقد حدد هذا التقرير سبع
  2:اإلنساين يف عصر العوملة تتمثل يف

  عدم االستقرار املايل  -

  غياب األمان الوظيفي وعدم االستقرار يف الدخل  -

  وغياب األمن البيئيغياب األمان الثقايف  -

  .غياب األمان الشخصي وغياب األمان السياسي واتمعي -

  :أهم العوامل املساعدة على ظهور مصطلح األمن اإلنساين -

مفهوم األمن اإلنساين يف فترة ما بعد احلرب الباردة جمموعة من التناقضات خاصة اليت تتعلق يطرح 
بالعالقة بني املفهوم وهدفه األساسي املتعلق حبماية الفرد واإلنسان من مجيع القيود وطبيعة النظام الدويل القائم على 

واألدوات ولو على حساب مفاهيم يتم  سيطرة قطب واحد يسعى إىل حتقيق مصاحله باستخدام كافة الوسائل

                                                             
 .28مرجع سابق،ص ،"لألمن اجلزائريالبعد املتوسطي " ،)عبد النور(بن عنتر-1
  ":اإلنسان أوال...والت مفهوم األمنحت"- 2

http://www.islamonline.net  
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تسويقها ألجل ذلك، وبشكل عام هناك جمموعة من العوامل اليت ساعدت على ظهور األمن اإلنساين منها ما يتعلق 
 .  بظروف البيئة األمنية يف الفترة اليت أعقبت اية احلرب الباردة ومنها ما يتعلق بضبط املفاهيم وكيفية استخدامها

ويتعلق األمر هنا باحملاوالت النقدية من اجل كسر : على مستوى البيئة األمنية بعد احلرب الباردة التحوالت -أ
   Critical Security Studiesالنقديةاحتكار مفهوم األمن يف إطاره التقليدي وهذا أدى إىل بروز الدراسات األمنية 

راد يف املرحلة اجلديدة حيث يعين األمن األوىل تتعلق بأمن األف وهنا ميكن احلديث عن نقطتني أساسيتني
حترير األفراد من أية قيود سواء هيكلية تتعلق هيكل وطبيعة النظام السائد أو قيودا أخرى نابعة من مؤسسات حملية 
أو دولية، أما النقطة الثانية فهي تتعلق مبا صاحب البيئة األمنية اجلديدة من تغريات حيث انتقل الصراع من صراعات 

  .دول إىل صراعات داخل الدول أداا األوىل هي الفردبني 

وهنا ميكن احلديث عن بعض املصطلحات اليت يتم استخدامها كمفاهيم يستدل ا : ية ضبط املفاهيملإشكا -ب
عن األمن اإلنساين ولكنها عبارة عن لوائح قانونية كحقوق اإلنسان واليت تركز على وضع جمموعة من القواعد 

حبماية حقوق الفرد وعدم انتهاكها إال انه يوجد فرق بني مصطلح حقوق اإلنسان ومفهوم األمن اإلنساين الكفيلة 
إذ يتجاوز هذا األخري جمموعة القواعد املوضوعة حلماية الفرد وحقوقه ليشمل مجيع املسائل املتعلقة باإلنسان لذلك 

  .دية عن امن اإلنسانفمفهوم األمن اإلنساين جاء ليحدث ثورة ضد املفاهيم التقلي

وتزامنا مع عصر العوملة كذلك وظهور ما يعرف حبقوق اإلنسان أصبح ملفهوم األمن اإلنساين حيزا :  العوملة - ج
كبريا من االهتمامات األكادميية والقيادية إذ أصبح األمر حينما يتعلق بضرورة حفظ وصيانة حقوق اإلنسان يقحم 

ت الضرورية من أجل محاية تلك احلقوق، ويرى الكثريون بأنه نتيجة للتطور اهلائل فيه األمن اإلنساين كأحد املتطلبا
الذي عرفه مصطلح األمن اإلنساين والذي اختذ بعدا سياسيا دوليا بإحداث جملس األمن يف إطار منظمة األمم 

  :ع إىلاملتحدة إىل املركبات اليت أخذت شيئا فشيئا تندمج ضمن مركب األمن اإلنساين  والذي يتفر

 .أمن إنساين اقتصادي يشمل األمن الغذائي ومجيع أشكال احلماية من البطالة والفقر واجلوع واملرض -1

 .أمن إنساين ثقايف يشمل محاية الثقافات املتعددة املتنوعة وتراثها  وحق كل مواطن يف التمتع ا وتعلم مبادئها -2

 .ي يشمل مجيع حقوق اإلنسان املدنية والسياسيةأمن إنساين مدين وسياس -3

  .وميكن إضافة األمن البيئي واألمن احليوي

لكن رغم أمهية املفهوم خاصة مع تصاعد الصراعات الداخلية يف إطار الدولة، إال انه لقي جمموعة من 
ول أن مفهوم األمن االنتقادات من طرف الباحثني االستراتيجيني التقليديني ولعل أهم انتقاد كان يتمحور ح

فبعض "اإلنساين يفتح األبواب أمام البعض من اجل استعماله كأداة للتدخل اخلارجي يف الشؤون الداخلية للدول 
احملللني يرى بأن طرح مفهوم األمن اإلنساين هو إحدى احملاوالت التجديدية للتحايل على مبدأ عدم التدخل وافتعال 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

41 

ة للدول ألسباب ال عالقة هلا ال بأمن األفراد وال امن اتمعات ولكن ألسباب مربرات للتدخل يف الشؤون الداخلي
ورمبا كان التدخل العسكري يف العراق لدواع إنسانية ومن اجل محاية حقوق اإلنسان املنتهكة من  1"مصلحيه حبتة

  .طرف النظام الغابر ولكن األسباب احلقيقية تبقى مصلحيه بالدرجة األوىل

ية تلك االنتقادات وصحتها يف حاالت كثرية على الواقع الدويل إال انه ال ميكن إغفال أن مفهوم امن لكن رغم واقع
األفراد وحتريرهم من أي قيود ومحاية حقوقهم يبقى أمرا جدير باالهتمام والدراسة والتحليل بل يتعدى األمر إىل 

  2احتالل مكانة خاصة على األجندة القومية والدولية

قول فان حتقيق األمن اإلنساين يعد مكسبا جلميع األطراف من أجل التنمية البشرية املتوازنة وحتقيق األمن وخالصة ال
  : الدويل، وهكذا يصبح األمن اإلنساين جزء من املعادلة السابقة املتمثلة يف

  حتقيق األمن اإلنساين

  عالقة تأثري وتأثر

  األمن الوطين واإلقليمي                                        األمن الدويل                                       

  

  

  

                                                             
  .5، ص2006القاهرة،  ،13العدد ، املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلستراتيجية،"مفهوم األمن اإلنساين"، )خدجية(حممد عرفة - 1

 .املرجع نفسه، نفس الصفحة 2 -
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  السياسة األمنية األوروبية: املبحث الثالث

يف عدة إن التحول يف مفاهيم األمن يف الفترة اليت أعقبت ايار املنظومة االشتراكية أدى بدوره إىل التغري   
مفاهيم هلا عالقة باألمن كالسياسة األمنية، هذه األخرية اليت تعتمدها الوحدات السياسية بشكل منفرد أو مجاعي 

  .ألجل حتقيق مصاحلها الداخلية واخلارجية

ففترة ما بعد احلرب الباردة طرحت جمموعة من املتغريات اجلديدة اليت أجربت الدول على إتباع سياسات   
، حيث أصبحت الدول يف املرحلة اجلديدة للنظام الدويل تعتمد )سياسة أمنية هجومية(دة من سابقتهاأمنية أقل ح

قائمة على أساس محاية أمن األفراد واملواطنني من الداخل ومحاية حدود (سياسات أمنية دفاعية بالدرجة األوىل
لألمن مت على أساسها بناء سياسته األمنية، حيث  ، ورمبا تبىن االحتاد األورويب مقاربة)الدولة من أي ديدات تترقبها

تعترب السياسة األمنية األوروبية إحدى أهم املواضيع اليت أثارت اجلدل داخل البيت األورويب حول مغزى هذه 
  . السياسة واألهداف واملرتكزات اليت تقوم عليها

  مفهوم السياسة األمنية :املطلب األول

رة اجلديدة من حتوالت على مستوى املفاهيم وأخرى على مستوى الفواعل إن التحوالت اليت شهدا الفت
وحتوالت أخرى مست حىت بنية النظام الدويل، وظهور متغريات جديدة وكذلك ظهور حتوالت على مستوى 
التهديدات واملخاطر بعد أن كانت ديدات وخماطر عسكرية متبادلة األطراف، أصبحت التهديدات غري عسكرية 

، ...)األوبئة البيئية، األمراض واملخذرات، اجلرمية املنظمة (ألمن اإلنساين كما متس باألمن الوطين والدويل متس با
وحماولة منها اة ) تنظيم إقليمي معني(هذا فرض على الوحدات السياسية سواء بشكل انفرادي أو بشكل مجاعي

  .تعامل معها فما املقصود بالسياسة األمنية؟هذه املخاطر والتهديدات وضع سياسات أمنية حول كيفية ال

يعتقد الكثريون أن السياسة األمنية متثل سياسة دفاعية فقط، لكنها تسعى الستغالل الفرص املتاحة من   
أجل حتسني الوضع األمين بصورة دائمة ونظرا للتحوالت اليت مست مفهوم األمن يف الدراسات السياسية يف فترة ما 

ة أثر هذا بدوره على مفهوم السياسة األمنية على أساس أن مفهوم السياسة األمنية يقوم على بعد احلرب البارد
وألن املفهوم العسكري لألمن طغى على واقع الدراسات السياسية لفترة من الزمن فكان من . مفهوم األمن

تايل فاملفهوم العسكري الضروري أن تتبىن السياسة األمنية مفهوما قائما على أساس أمن الدول وحدودها وبال
للسياسة األمنية يقوم على وضع برامج وخمططات وسياسات تضمن أمن الدولة من أي أخطار خارجية حتدق ا، 
إال أن التحوالت اليت مست مفهوم األمن باالنتقال إىل االهتمامات بأمن الفرد بعد احلرب الباردة طرح مفاهيم 

عريضة تضم سياسات "أمن اإلنسان، وبالتايل فالسياسة األمنية يقصد ا جديدة للسياسة األمنية قائمة على أساس
خمتلفة للمساعدة والتعاون العسكري وتشديد أكثر على الدبلوماسية كأداة بناء الثقة وحتسني التفاعالت الدولية 
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لسياسة األمنية حتتاج إىل ، من خالل هذا التعريف يتبني أن ا1"والقدرة على املسامهة يف التوسع املثمر للربنامج األمين
قوة الدبلوماسية من طرف الوحدات السياسية من أجل بناء سياسة أمنية داخلية وخارجية حمكمة وكذلك نفهم أن 
السياسة األمنية يف جوهرها هي جمموعة الربامج احملددة لتحقيق أهداف ومصاحل األفراد واتمعات، فالدولة يف 

يف احلسبان احتياجات أفرادها األساسية وال جيب حصر السياسة األمنية يف اجلانب سياساا األمنية جيب أن تأخذ 
، حيث حيدد ...)االقتصادية، الثقافية واالجتماعية(العسكري الضيق بل جيب التركيز على مجيع اجلوانب األخرى

، كما 2)لقوى العسكريةالقوى االقتصادية، القوى السياسية وا(الباحث فوستر ثالث أسس خمتلفة ألي سياسة أمنية 
أنه يف جانب آخر يرى بعض الباحثني بأنه ال جيب  على الدول أن تضع سياسات أمنية تعترض وتوجهات السكان 
فهم يعتقدون بأنه من الواجب أن أي سياسة أمنية جيب أن تعتمد على توجهات السكان واألفراد وهي قابلة للتغري 

وجيب على الوحدات السياسية للنظام الدويل االستمرار يف إجراء تغيريات بالقدر الذي تستدعيه األوضاع األمنية 
، فالتكيف مع البيئة )حدوث مستجدات أمنية على الساحة الدولية(على سياساا األمنية كلما تطلب الوضع ذلك

ية لدولة ما اخلارجية املتغرية شيء ضروري لضمان سياسة أمنية فعالة، كما أن التغريات اليت متس أي سياسة أمن
حيث أنه من املعروف أن لكل وحدة سياسية أو قوة "عندما تكون يف الصاحل العام يسهل قبوهلا بشكل دميقراطي

، مبعىن أن 3"املصلحة الدفاعية، املصلحة االقتصادية ومصلحة النظام الدويل: معينة دائرة تتجسد فيها مصاحلها وهي
ة معينة ال تسعى فقط لضمان أمن أفرادها بل تسعى كذلك الوحدات السياسية من خالل وضع سياسات أمني

ملصلحة النظام الدويل أي أن هناك عالقة بني األمن اإلنساين واألمن الدويل كما أشرنا إليه سابقا، إال انه يف جانب 
 آخر يرى بعض الباحثني أن بعض الدول الكربى ومن خالل إيديولوجياا تزعم أن سياساا األمنية دف إىل

أن اإليديولوجيات قد استطاعت أن تصبح قوة "حتقيق كل ما يسعى إليه اإلنسان ويف هذا الصدد يقول فريديريك 
بل بإمكاا أن حتقق لإلنسان ...حمركة هائلة يف عصرنا ألا مجيعا تدعي بأن بإمكاا أن تطور حياة اإلنسان 

لعصر الراهن أمامها حتديات كبرية نتيجة ملا يعرف بتيار العوملة ، فالدولة أو الوحدة السياسية يف ا4"السعادة والرفاهية
اجلارف والذي حيمل العديد من املخاطر والتهديدات، فباإلضافة ملهام الدولة واملتمثل يف توفري األمن االجتماعي 

عني على أي دولة أو يعترب كذلك توفري األمن لألفراد من بني املهام الرئيسية واليت يت... واألمن البيئي واالقتصادي
فاملخاطر اجلديدة اليت أفرزا احلقبة املعاصرة "نظام إقليمي أخذه بكل اعتبار يف بناء أو وضع أي سياسة أمنية معينة 

تفرض على الدولة التعامل على أساس وضع كل االحتماالت وأن تبين قراراا من خالل تقييم تلك االحتماالت 
، بينما يعتقد فريق آخر من 5"لتهديدات األمنية اليت دد أمن األفراد بالدرجة األوىلواالفتراضات بالنظر إىل تلك ا

                                                             
لبنان،مركز دراسات  ، التسلح ونزع السالح واألمن الدويل،)فادي محودي( :تر ،"القطاع العسكري يف حميط متغري" ،)مكونر(إليزابيث ،)بيورن(ماغلني - 1

  .453ص الوحدة العربية،
  .نفس الصفحة املرجع نفسه، - 2
 .109، ص2004 دار أسامة للنشر والتوزيع ،، األردن، "صراع احلضارات ،"نظريات السيطرة اإلستراتيجية"، )احلديثي ( عباس عايل 3
 دار الفجر للنشر والتوزيع والترمجة، مصر، ،"دراسة الرهانات واألهداف: حوض البحر األبيض املتوسط بعد اية احلرب الباردة" ،)مصطفى(خبوش - 4

 .23، ص2006
 .216ص ،2006 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،"االجتاهات النظرية يف حتليل العالقات الدولية"، )مصباح(عامر - 5
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الباحثني بأن حتديد مفهوم للسياسة األمنية يعود لعدة منطلقات فلكل دولة سياستها األمنية اخلاصة والناجتة عن 
عض الدول تعاريف ضيقة للسياسة األمنية معتقداا وبنيتها االجتماعية وعقيدا اخلاصة، ويف هذا اإلطار قد تتبىن ب

قد تنحصر إىل حد اعتبارها سياسة دفاعية يف جوهرها وباملقابل قد تتبىن دول أخرى تعاريف شاملة تشمل كافة 
  :القضايا األمنية، ويف األخري نستخلص أن السياسة األمنية هلا شقان أحدمها داخلي واآلخر خارجي

وضع  قوة دفاع مدين و التركيز على الوسائل العسكرية لوضع مفهوم دفاعي الشق الداخلي يتضح من خالل  -1 
، والتركيز على ...)مكافحة اجلرمية داخل البلد، مكافحة انتشار املخدرات بني أفراد اتمع ( أمين داخلي شامل

ك وضع سياسات اجلوانب االقتصادية من خالل وضع سياسات اقتصادية تنموية لتحقيق رفاهية أفراد اتمع كذل
، وبالتايل ...)العدالة يف توزيع  املوارد، املناصب ( اجتماعية  من خالل حتقيق العدالة االجتماعية جبميع جوانبها

  .فالسياسة األمنية يف شقها الداخلي تتركز على الربامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية داخل حدود الدولة

ارجي فتتعلق أساسا بوضع الدولة لربامج وسياسات تضمن ا أمن حدودها أما السياسة األمنية يف شقها اخل-2 
اخلارجية وأمنها اخلارجي سواء من دول نفس اإلقليم أو دول العامل األخرى،كما يتضح الشق اخلارجي للسياسة 

الدويل بدل  مبعىن وضع اإلنسان كمستوى أوىل الهتمامات كل اتمع(األمنية خاصة فيما يسمى بإنسانية اإلنسان 
من خالل املسامهة يف إرسال الترتيبات األمنية املتعددة األطراف وفق مفاهيم األمن التعاوين ) االهتمامات العسكرية

واألمن اللني واملساعدة العملية والتدخالت الدولية غري احملصورة بالدائرة العسكرية، نظرا للطبيعة املشتركة 
برامج دف إىل اخلروج بسياسات أمنية تتضمن حتقيق األمن جبميع  للتهديدات، بوضع أجندة عمل عن طريق

، لوضع )على شكل احتادات دولية مثل االحتاد األورويب(أبعاده ومستوياته، فالدول هنا أما تعمل منفردة أو جمتمعة 
ن حتقيق الثانية هو سياسات أمنية، تضمن هلا أمنها اخلارجي مع مراعاة السياسات األمنية الداخلية بالدرجة األوىل أل

جعل ) من األمن العسكري وصوال لألمن اإلنساين(نتيجة ضرورية لتحقيق األوىل، فالتحول والتغري يف مضامني األمن
تتبىن سياسات أمنية تتماشى وتلك ...) الوحدات السياسية للنظام الدويل أو االحتادات اإلقليمية واملنظمات

ما كانت اجلوانب العسكرية هي املسيطرة يف بناء أي سياسة أمنية لدولة أو التحوالت اليت مست مفهوم األمن فبعد
إقليم ما، أصبح اإلنسان حمل اهتمام الدارسني يف جمال العالقات األمنية الدولية وحىت القيادات السياسية، حيث 

سياسة أمنية يتوجب  أصبح على القيادات السياسية يف بناء أي سياسة أمنية مراعاة مصلحة اإلنسان ومن اجل بناء
 . توافر جمموعة من الشروط واليت يراها الكثري ضرورية
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  شروط بناء سياسة أمنية  -

يف احلقيقة عند احلديث عن بناء سياسة أمنية معينة البد من األخذ يف احلسبان بأن هناك جمموعة من الشروط اليت 
ذاا وعلى الرغم من أن أي سياسة أمنية ألي دولة أو البد وأن تتوافر حىت نستطيع الكالم عن سياسة أمنية حبد 

إال أننا نستطيع استخالص بعض الشروط املشتركة لتحقيق ... إقليم ختتلف باختالف املعتقدات والبيئة والثقافة 
  :ذلك

ويقصد هنا بأنه حىت يتسـىن بنـاء سياسـة أمنيـة البـد وأن      : التكيف مع البيئة األمنية الداخلية واخلارجية -1
تتكيف مع البيئة األمنية اخلارجية إذ من غري املعقول أن يتم ذلك يف حـني أن تلـك السياسـة األمنيـة تـؤدي      
إىل خلق توتر إقليمي حدودي وهذا بدوره يؤدي إىل زعزعـة االسـتقرار الـداخلي، وكـذلك املقصـود هنـا       

التـايل فهـي اسـتراتيجيات    هو مدى استجابة أي سياسة أمنية للتهديـدات واملخـاطر اآلنيـة واملسـتقبلية وب    
تعتمدها الدول، وتتضمن ختطيطا وتنسيقا مكثفا مـن أجـل التصـدي للتهديـدات واملخـاطر الـيت تفرزهـا        
البيئة األمنية سواء الداخلية أو اخلارجية واليت متس أمن األفـراد واتمعـات، فـالتكيف مـع البيئـة الدوليـة       

 .، شيء مهم لضمان سياسة أمنية فعالة)حدوث مستجدات أمنية على الساحة دولية(ملتغرية 

فأي سياسة أمنية البد وأن تراعي توجهات السكان واألشخاص وال : االعتماد على توجهات السكان واألفراد-2
ميكن احلديث عن سياسة أمنية ختدم املصلحة الوطنية، ورمبا يعترب هذا الشرط مهم وأساسي بل وضروري من أجل 

 .1ينةالكالم عن سياسة أمنية مع

مبعىن أن الوحدات السياسية من خالل وضع سياسة أمنية معينة باإلضافة إىل ضمان أمن أفرادها تسعى 
فالدول حىت تضمن سياسة أمنية ناجحة على املستوى الداخلي البد هلا "ملواجهة أي ديد ميس املصلحة الدولية، 

ها وذلك عن طريق مجع املعلومات وتصنيفها من وضع إجراءات وبرامج وقائية من أجل احتواء ردة فعل مواطني
واهلدف من ذلك هو الكشف عن العوامل احلساسة واليت تشري إىل احتمال اندالع عنف أو حدوث توتر اجتماعي 

  :، ومن بني تلك املؤشرات2"أو سياسي وهذا ما جيعل الدول تبادر باختاذ إجراءات على أساس ما سيتوقع حدوثه

وهذا املؤشر يستدل عليه مبعدالت البطالة يف املدى الطويل واالخنفاض املفاجئ يف الدخل : تأمني العمل والدخل -
  .القومي احلقيقي كما يستدل عليه مبعدالت التضخم العالية

يوميا منسوبة  Coloriesوميكن استخدام هذا املؤشر يف قياس ما يتناوله املواطن من احلراريات : األمن الغذائي -
  .إىل احتياجاته اليومية منها

                                                             
 .109ص ،مرجع سابق ،)احلديثي(س غايلعبا - 1
  .326ص ،2004 دار هومة للنشر والتوزيع، اجلزائر، اجلزء األول، ،"فض الرتاعات يف الفكر واملمارسة الغربية" ،)امحد(عبد الغفار - 2
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  .ويستدل عليها بعدد السكان املنخرطني واملتأثرين بالرتاع وعدد الضحايا: االضطرابات العرقية والدينية -

ويستدل على هذا املؤشر من خالل عدد املساجني السياسيني وظاهرة االختفاء : انتهاكات حقوق اإلنسان -
  .1رية الصحافةواملفقودين واحلد من ح

  )مالمح الظهور(السياسة األمنية األوروبية : يناملطلب الثا

بعد انتهاء احلرب الباردة أعيد طرح املطلب الذي الزم االهتمامات األوروبية فيما يتعلق باألمن 
فال غرو يف أن حترص معاهدة ماسترخيت على  ،)حلف مشال األطلسي(والدفاع داخل أقوى منظمة أمنية دفاعية 

  2طرح هذا اهلدف على اعتبار أنه من املتطلبات األساسية للوحدة األوروبية

مت ألول مرة حماوالت استعراض مسؤولية االحتاد  1992عام Maastricht Treatyفاثر معاهدة مايسترخيت 
ت هذه احملاوالت كردة فعل من طرف أعضاء االحتاد األورويب وإمكانية وجود سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، وجاء

األورويب إعادة صياغة وهندسة األمن األورويب تزامنا مع املستجدات اجلديدة اليت طرحتها اية احلرب الباردة 
وايار االحتاد السوفييت كأحد أقوى أقطاب العامل يف تلك املرحلة وذلك من أجل التكيف والواقع الدويل لتلك 

لة اجلديدة، فالسياسة األمنية األوروبية املوحدة تعترب إحدى أهم التحديات اليت تواجه عملية صنع قرار أورويب املرح
موحد بشكل عام، حيث نصت معاهدة مايسترخيت على أن السياسة األمنية األوروبية ستؤدي مستقبال ومع حتقيق 

  .وروبيةالوحدة السياسية إىل سياسة دفاعية موحدة لدول اموعة األ

حيز التنفيذ مت إدخال مهام جديدة يف اتفاقية االحتاد  1999عام* وبعد دخول معاهدة أمستردام 
... عمليات اإلغاثة، مهام حفظ السالم والعمليات اإلنسانية: ، حيث تشمل تلك املهام)الباب اخلامس(األورويب

فحفظ السالم واألمن الدوليني، "عني االهتماموهذا ما جعل عدة قضايا واليت جيب على االحتاد األورويب وضعها ب
يوجب على  1990، ميثاق باريس1985وفقا مليثاق هيئة األمم املتحدة واتفاق هلسنكي...ومحاية حقوق اإلنسان

أو الدبلوماسية الوقائية  Crisis managementاالحتاد األورويب التقيد بتلك املبادئ عند املبادرة يف إدارة األزمات 
Preventive diplomacy"3 ا مخسة "أن، باإلضافة إىلخروج معاهدة أمستردام إىل حيز التنفيذ حاملة يف طيا
محاية املصاحل األساسية لالحتاد وضمان استقالله، وتقوية أمن االحتاد، واحملافظة على : أهداف لالحتاد األورويب هي

                                                             
 .نفس الصفحة، املرجع نفسه - 1
  .133، ص1997، 130، عدد "1997يوليو  ،جملة السياسة الدولية ،"األمن والدفاع األورويب بعد قمة مدريد"، )األصفهاين(نبيه  - 2
 ،2001مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، ،"صنع القرار يف االحتاد األورويب والعالقات العربية األوروبية" ،)را(فؤاد ،)كمال(حممد مصطفى - 3
 .132ص

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

47 

وأخرياً دعم الدميقراطية واستقالل القضاء واحترام السلم وتقوية أواصر األمن الدويل، والترويج للتعاون الدويل، 
1"حقوق اإلنسان

.    

إىل صيانة القيم املشتركة "يسعى االحتاد األورويب من خالل وضع أو اقتراح سياسة أمنية مشتركة
، إما التكلم حول والدة أو ظهور 2"واملصاحل األساسية لوحداته وهذا من خالل اجلهود املبذولة يف إطار مجاعي

ويف اجتماع الس  1999لسياسة األمنية لالحتاد األورويب ومبناسبة انعقاد الس األوريب مبدينة كولونيا جانفيا
ويف عقد التسعينيات، عاد التفكري مرة أخرى يف تشكيل وحدات "نهأحيث  1999األورويب لسنكي ديسمرب 

، وقد ضمت قوات (Eurocorps) اسمحتت ) NATO(مشال األطلسيعسكرية متعددة اجلنسيات خارج حلف 
مث قوات  ،(Euro fore) بعدها مت إنشاء قوة التدخل السريعمن فرنسا وأملانيا، مث بلجيكا وأسبانيا ولوكسمربج، و

أقيمت وحدة أوروبية  م1994ضمت كال من أسبانيا، وإيطاليا، والربتغال، وأخرياً عام ،(Euronav) جوية حبرية
موع القوى املتعددة اجلنسيات األوروبية، ومتيزت بالبطء الشديد يف قدراا على للتخطيط، وكان هذا هو جم

  .3"التحرك وإن بقيت القوة الوحيدة اليت متثل البناء الدفاعي ألوروبا

إقامة منظومة دفاعية أوروبية قادرة على تأمني استقالل أكرب للقارة ورمبا كانت الفكرة األوىل حول   
املتحدة وحضورها العسكري الطاغي دون اإلخالل بالتحالف التقليدي والراسخ القائم بني العجوز عن الواليات 

  .ضفيت األطلسي شكّلت هدفاً قدمياً سعى إىل حتقيقه مجيع الرؤساء الذين تعاقبوا على اجلمهورية الفرنسية اخلامسة

جيولية العريقة اليت جتنح إىل مزيد من كانت فرنسا أكثر من غريها تدفع يف هذا االجتاه بالنظر إىل تقاليدها الدو 
  .ةاالستقاللية عن املظلة األمريكية سواء يف السياسة اخلارجية، أو القضايا األمني

معاهدة (بدأت مبعاهدة االحتاد األورويب (CFSP)لالحتاد األورويب الدفاعيةو األمنيةفالسياسة 
 ،دول االحتاد األورويب على مدى أكثر من عشرين عاما ، وتعترب هذه املعاهدة نتاجاً لتعاون سياسي بني)ماسترخيت

تشجيع تبين ) مؤلف من رؤساء الدول واحلكومات(، أقر جملس االحتاد1999ردام عام ومنذ معاهدة أمست
 مشتركة ستراتيجياتإ تبين مت فقد املثال سبيل فعلى ،والبلدان املناطق بعض يف األمد طويلة مشتركة ستراتيجياتإ

 ،2000 عام يف املتوسط األبيض البحر حوض ومسألة ،1999 عام منذ واألوكرانية الروسية املسألة خبصوص
 تعزيز إىل اهلادفة (CESDP) واألمن للدفاع مشتركة أوروبية سياسة واألمن، للخارجية العامة السياسة وتتضمن

 األطلسي مشال حلف مع التعاون يشمل مبا البعيدة، أو ااورة املناطق يف األزمات مع التعامل على االحتاد قدرة

                                                             
  ":مستقبل االحتاد األورويب يف النظام الدويل وتأثريه على القضايا العربية"، )علي(علي املليجي  - 1

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=136056 
  .نفس الصفحة بق،مرجع سا، )را(فؤاد ،)كمال(حممد مصطفى - 2
 .1رقم مللحقانظر أ مايسترخيتو أمسترداممعاهدة -*
  .مرجع سابق، )علي(علي املليجي  - 3
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 ،أخرى قتالية غري ومهام السالم حفظ على قادرة تكون (EUROFORE) عالسري للتدخل عسكرية قوة بتشكيل
 حتت األورويب الدفاع حول إعالن إقرار مت) 12/12/2003(بروكسل مبدينة االحتاد قادة اجتماع ففي

 أمنية سياسة بناء يف أوروبياً حدثاً يعد مما ،أوروبية قوات بوجود ،"أطلسي أورويب تشاور: األورويب الدفاع"عنوان
  . واملتابعة والعمل اجلهد من طويل لوقت حباجة اخلطوة هذه حتقيق ولكن ،أوروبية ودفاعية

 11قد اهتم االحتاد األورويب بتطوير سياسة أمنية ودفاعية مشتركة، قبل بضع سنوات، إال أن أحداث ف
وقوة االنتشار السريع  ،للعراق اقة جديدة بعد االحتالل األمريكيتها دفعة قوية، وزودا بطأعط سبتمرب

(EUROFORE)  إنشاؤها قد دخلت مراحل التشكيل األولية، وقامت بالفعل مبهام يف مقدونيا والبوسنه  اليت مت
  .بتنسيق واضح وتقسيم عمل بينها وبني حلف مشال األطلسي

احمللي األورويب بعد رفض كل من فرنسا واىل جانبها هولندا املصادقة على  إال أنه وعلى املستوى
، مت املصادقة يف الربتغال على معاهدة لشبونة 2005االستفتاء حول مشروع الدستور األورويب املوحد عام

  .واليت جاءت من أجل إصالح مؤسسات االحتاد األورويب وعملية صنع القرار فيه 2007عام

  :1ليه املعاهدةوأهم ما نصت ع

 .ضمان حقوقٍ موسعة لربملانات الدول األعضاء -

 .تطوير سياسات مشتركة يف جماالت الطاقة والوقود والقضايا املرتبطة باإلحتباس احلراري- 

 .إعطاء منسق السياسة اخلارجية لإلحتاد األورويب صالحيات أوسع مما عليه اآلن -

ودف .  ونصف عوض الرئاسة باملناوبة اليت تستمر حالياً نصف عامترأس دولة أوروبية اإلحتاد مدة سنتني -
 معاهدة لشبونة إىل إجياد منصب رئيس طويل األجل للمجلس األورويب لزعماء اإلحتاد وتعزيز اتفاقية للدفاع املشترك

مشروع خلق صورة إجيابية عن : هو صياغة إجابات بشأن ثالث إشكاليات رئيسية 2007جوهر معاهدة لشبونة ف
الوحدة األوروبية، إعادة تنظيم احلياة السياسية واال السياسي األورويب بصورة تتعامل مع الزيادة املستمرة يف عدد 

معاصر يقتدى به يف  دميقراطيأعضاء االحتاد، وحتويل االحتاد األورويب إىل قوة استقرار داخل وخارج القارة ومنوذج 
  .النظام العاملي اجلديد

أظهرت معاهدة لشبونة أن االحتاد األورويب يبني عن مالمح العصرنة من خالل أا أعطت مزيدا من الشرعية على 
وجوده السياسي، فقد تلقى هذه املعاهدة بعض االنتقادات حىت داخل البيت األورويب خاصة من طرف الدول 

ليت ترى بأن إلغاءها ميس مبصاحلها وخصوصياا الصغرية واجلديدة االنضمام بسبب إلغاء قاعدة القرار باإلمجاع وا
                                                             

  "األورويبواملعاهدة املؤسسة للمجتمع  األورويبمعاهدة لشبونة تعدل معاهدة االحتاد " -  1
http://www.marefa.org/index.php  
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، ويف تغيري بنية املفوضية انتفاء لنفوذها يف املؤسسات األوروبية وبداية لسيطرة األقوى على مقدرات القارةالتارخيية، 
يان أورويب بأن هذه املعاهدة ستضع حجر األساس حنو ك فرنسا، أملانيا، بريطانيا وايطاليا: إال أن قناعة األربع الكبار

    .متماسك من مجيع النواحي فرضت نفسها وأصبح أمرا من الصعب جتاهله
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  خالصة الفصل األول

وذلك بسبب أو راجع إىل عملية صعبة تعريف جامع مانع لألمن  إجيادأن عملية يتضح خالل كل ما سبق 
 قيام بإجراءات مضادة للتحكم فيه،األمن أوجده اخلوف فإنه يقتضي ضرورة ال ومبا أن، االختالفات النظرية يف حتديد مفهومه

واقع األمر أن مفهوم األمن متنازع عليه، وقد أدت التغيريات على البيئة األمنية املعاصرة إىل كثري من ف ،أو حتييده واحتوائه
وقد ، وتأثرياا على الدول واتمعات واألفرادونظرياً،سياسياً  ،أملفاهيمي إطارهااحملاوالت لتعريف هذه التغيريات ووضع 

، وهي ...)اإلرهاب، اجلرمية املنظمة(انضمت إىل املفهوم التقليدي لألمن مفاهيم أخرى توسع طبيعة التهديدات احملتملة 
هداف املهددة لتشمل األمن ديدات ترتبط بعوامل اخلطر يف ااالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية، وتعمق األ

وقد تبنت بعض الدراسات نظرة أوسع لألمن تشمل اجلوانب العسكرية وغري ، العاملي واجلماعات دون الوطنية واألفراد
... ورغم صعوبة حتديد مفهوم موحد لألمن إال أنه ال ميكن االختالف حول أبعاده االقتصادية، االجتماعية والثقافية العسكرية

سياسة األمنية األوروبية مرتبط مبفهوم األمن لدى لنه يف جانب أخر فان تقدمي تعريف واضح لأكما  يع الدول،بالنسبة جلم
   .سياسة األمنيةلاألخرية فالتغيري و التحول يف حتديد مفهوم األمن يؤدي بالضرورة إىل االختالف يف حتديد مفهوم ل

اليت يتمتع  و تكتل أو احتاد دويل و هذا راجع إىل اخلصائصفالسياسة األمنية نابعة من تصورات و قيم كل  دولة أ
كما ، جل حتقيق أمنهاأنه بالرغم من االختالفات يف تلك اخلصائص إال أن الدول تتبىن نفس املستويات من أكل فاعل إال  ا

ين أن لكل دولة أو نظام فرعي وهذا يع، كما أن لكل سياسة أمنية أهدافها و مرتكزاا،تشترك يف خمتلف األبعاد املكونة لألمن
هلوية األمنية سواء الدولة أو جمموعة دول و هو ما يدفع إىل احلديث عن ا، متيزه عن اآلخرين ثقافيةوسياسية ، خصائص أمنية

  .قائمة على أساس اهلوية الثقافية والسياسية

كذلك أوروبا اخلاص ملصادر التهديد وك و هذا ما يدفع األوروبيني إىل خلق منظومة دفاعية أمنية قائمة على إدرا
  . ترتيب املصاحل و القيم و الواجب محايتها
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 الفصل الثاين
وريب بني السياسة األمنية لالحتاد األ
تأثريات االختالفات الداخلية و
 حلف األطلسي
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هاس جيعلنا نستشري  الذي ميتاز بالتراكمية حسب أرنستإن الدارس واملتتبع للمسار الوحدوي والتكاملي األوريب و
بيئة الداخلية لالحتاد األوريب واملعتقدات أساسا بال ةاملتعلقنية أوربية مشتركة هلا خصائصها وآلياا و أبعادها ومشروع سياسة أم

الواليات املتحدة عامة مثول العامل حنو القطبية األمنية األحادية بزردة بايار االحتاد السوفيييت و، فبعد اية احلرب البااألوربية
أصبحت ) قم واحد بالنسبة للكتلة األوربيةبعدما كان االحتاد السوفيييت هو اخلطر ر(، و التحول يف مصادر التهديد األمريكية

يف فترة ما بعد احلرب هو ما أسس لضرورة بناء سياسة أمنية أوروبية جديدة تتكيف و املتغريات هناك ديدات جديدة و
  .خمتلفة عن أي سياسة أمنية أخرى داع، و تتميز خبصائص و أبة و اليت حتكمها جمموعة من اآللياتاسة األمني، هذه السيالباردة

فترة ما بعد احلرب الباردة جعل االحتاد األوريب  يفو يف جانب آخر فإن التكلم عن بناء سياسة أمنية أوربية مشتركة 
على ظروف ما بعد احلرب الباردة سبقت االيار السوفييت ختتلف ينقسم بني مؤيد هلذا الرأي من خالل أن الظروف اليت 

و بني آخر ، العواملنطلق من إدراك املخاطر اجلديدة ولذلك حسبهم فإنه من الضروري إعادة ترتيبات بناء سياسة أمنية تو
رة البقاء حتت املظلة رو، و يدعو إىل ضالنظر يف ترتيبات األمن األوريب معارض يرى بأن ما حدث ال يعين ضرورة إعادة

، جيب االنفصال عليهاال و) األمريكية(األمنية األطلنطية ، و يرون بأن السياسة األمنية األوربية ترتبط كثريا بالسياسة األطلسية
  .ن الغموضما ما جعل احلديث على سياسة أمنية أوربية مشتركة يشوبه الكثري ذو ه

هل يتم حتت مظلة يات املناسبة لتحقيق هذا األمن وبإشكالية اآلللقد ظلت مسألة األمن األوريب مرتبطة كذلك 
أطلسية أم حتت مظلة أوربية حيث تعترب القارة األوربية أحوج قارات العامل لألمن بعد أن قامت فيها أشد احلروب فتكا من 

ن ور مشترك لألمصديدة لتحباجتها الش أوروباحساس إلنظرا منها وحىت االقتصادية وسياسة الخالل وضع آليات املؤسسات 
فيما بعد منظمة األمن  الذي حتول إىل احللف األطلسيعبارة عن ميثاق و ، ففي البداية كانفقد أنشأت أكثر من منطقة أمنية

 1957رت معاهدة روماصاحتاد أوربا الغربية يف إطار انتشار التكامل األوريب إىل السياسات العليا، حيث حوالتعاون األوريب و
التجارية بينما ألقيت مهمة رسم السياسة الدفاعية املشتركة على عاتق احتاد أوربا الغربية حيث و ها باملسائل االقتصاديةاهتمام

زمنية كبرية حتت ذهبت أوربا إىل تبين األمن املنشود عندما شعرت حباجة إىل استقالهلا السياسي بعد أن كانت طوال مدة 
األفق اتفاقيات بلورت آليات أمنية أوربية انطالقا من أن أوربا أصبحت قطب اقتصادي ، حيث ظهرت إىل املظلة األطلسية

دفاعية طاملا أن هذا  أصبح حباجة إىل ركيزة عسكرية و، و بالتايلنافسية يف مواجهة األقطاب األخرىقوي كسب قدرة ت
ر احلاجة إىل املستويات التحليلية حيث تظه"، القطب قادر على حتقيق املصلحة و لو تعارضت مع خطط قوة مؤثرة أخرى

السياسية  اجلزئي فاقتراب السياسة الداخلية يعكس التفضيالتية األوربية بني التحليل الكلي وللكشف عن آليات السياسة األمن
هياكل حيث أن مؤسسات و 67"ا يعين أن الدول ما تزال متارس دور الرقيب أو احلارس على السياسات األمنيةللدول مم

متوقفة على الدول سة الداخلية تعمل كمتغري وسيط الستيعاب تأثري البيئة الدولية مما يعين أن اآلليات األمنية الداخلية السيا
توجه الدول األعضاء يف وقت متزامن إىل انتهاج سياسة  مبحض الصدفة، حيث يظهر األوربية فقط وظروفها الداخلية املختلفة

  .أمنية مشتركة
                                                             

  . 475، ص1999لعلوم السياسية و اإلدارة العامة، مصر اللجنة العلمية ل ،"حديثة يف علم السياسةاجتاهات " ،وآخرون) درويش(إبراهيم  - 67
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  )واآلليات األهداف ،األبعاد(اسة األمنية األوربية داخل النسق األوريب السي: املبحث األول

ر لألوربيني ذبناء قوة أمنية إستراتيجية جتباليت بدأت تم د يف السياسة األمنية األوربية وتطور جدي احلديث عنإن 
الل اليورو كعملة أوربية موحدة ن خ، كما هو احلال مع اهلوية االقتصادية اليت مت ترسيخ قواعدها مدة يف العاملهوية جدي

  .الدبلوماسية و اليت مت بناؤها من خالل الربملان األوريب املوحدوالبنك األوريب، إضافة إىل اهلوية السياسية و

أقطار االحتاد أكدت على وجوب الدفاع عن حدود و اليتو 1997دها معاهدة أمستردامبعماسترخيت وفمعاهدة 
وقد تناولت النقاشات النظرية على  كنموذج أمين إقليمي، ة األمن األوريبيحمتمل عجل خبصوصأمام أي اعتداء  األوريب

صياته املتعلقة أساسا باحلضارة اتفقت حول مسلمة أن األمن األوريب له خصوكادميي النموذج األمين األوريب واملستوى األ
  . جيعلنا نقف أمام اآلليات اليت تتبىن هذه السياسة األمنية اإلقليم كما أن احلديث عن سياسة أمنية أوربية أو األمن األوريبو

  مرتكزات السياسة األمنية األوربيةأهداف و: املطلب األول

ذري يف السياسة اليت تسببت يف حتول جدولية عقب اية احلرب الباردة وعلى السياسة ال طرأتإن التغريات اليت 
، و بروز حتديات جديدة للسياسة األمنية األمريكي نظام ثنائي القطب إىل نظام القطب، و إثر انتقال العامل من األمنية األوربية

، و جياد صياغة جديدة ملفهوم األمن والدفاع على مستوى القارةاألوربية حيث أصبح على أوروبا أن تواجه ضرورة الوعي بإ
له أهدافه اليت  معمارية جديدة كاألمن األوريبهذا سطر األهداف اجلديدة للسياسة األمنية األوربية يف حماولة بناء أسس 

  .68"كامل و االندماجتأكيد الذات من خالل الالين للتموقع اهلويايت وتمن منطلق الدافع العق"متيزه

   :السياسة األمنية األوربية من خالل البند اخلامس من اتفاقية ماسترخيت أهداف فلقد حددت -أ

  .ميثاق باريسسنكي وهل واتفاق، اقتداء مبيثاق األمم املتحدة الدولينيالعمل على حفظ األمن والسلم  -

هة حتديات البيئة األمنية مواجترتيبات األمن الداخلي األوريب والدفاع على أسس االحتاد األوريب من خالل احلفاظ على  -
  ...)، التهديدات العسكرية اإلرهاب، املخدرات: التهديدات األمنية اجلديدة(اخلاصة

  .التعهد اجلماعي بني وحدات اإلحتاد األوريب على ضرورة محاية القيم املشتركة -

تبنته معاهدة أمستردام من خالل وجوب لذي أكدت عليه معاهدة ماسترخيت وصيانة االستقالل األوريب اضرورة محاية و -
  .69"الدفاع عن استقالل االحتاد األوريب أمام أي اعتداء حمتمل

اجلسماين وفق أطروحات ما بعد حتقيق الرخاء للفرد األوريب وأمنه النفسي و هداف أخرى تتمحور حولهذا باإلضافة إىل أ
  .احلداثة

                                                             
  .84ص ،1994، اجلزائر، مؤسسة التطرق لإلعالم و النشر، "حتول املسلمات يف نظريات العالقات الدولية"، )يعبد احل(وليد - 68
  . 132ص مرجع سابق، ،"حتاد األورويب والعالقات األوروبية العربيةصنع القرار يف اال" ،)فؤاد(را ،)كمال(حممد مصطفى  - 69
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، و من أجل حتقيق هذه األهداف دجمت معاهدة ماسترخيت مبيثاق التعاون السياسي األوريب يف مؤسسات اجلماعة
  .الداخلي بني الدول األعضاءليمي ولتعاون األمين اإلقيف جانب آخر دف أيضا السياسة األمنية األوربية إىل حتقيق او

ي الذلتغريات اليت مست النسق الدويل وة األمنية األوربية مل تكن ثابتة بل كانت متغرية باإال أن أهداف السياس
القوى  يتمحور حول حتقيق توازن ، فبعد أن كان هدف السياسة األمنية لالحتاد األوريبيعرف تغريات من مرحلة إىل أخرى

الردع النووي يف فترة احلرب الباردة أصبح يتمحور فيما بعدها حول التخوف من اهلجرة اجلماعية غري الشرعية و غري املنظمة و
  :ذلك حولككز فيما بعد ، لري)اهلجرة القادمة من شرق أوربا و مشال إفريقيا(

  .وضع طرق و برامج للتصدي لألوبئة و األمراض اخلطرية -

  .رهاب العابر للقاراتمكافحة اإل -

  .انتشار ظاهرة املتاجرة بأعضاء البشرشتركة للحد من انتشار املخدرات ووضع برامج و خمططات م -

كما مت حتديد اإلستراتيجية األوربية لألمن اإلنساين من خالل نشر قوات االحتاد األوريب يف املناطق اليت تعاين من 
ذلك بغية املساعدة يف محاية املدنيني كهدف رئيسي يف السياسة األمنية األوربية كما انتهاكات متعددة حلقوق األفراد وحاالت 

بالعمل على حتقيق أمن األفراد واألشخاص يف أحناء  أنه من الناحية القانونية يربز االحتاد األوريب كمنظمة إقليمية عليه االلتزام
قيق أمن املواطن األوريب مبعزل عن حتقيق أمن األفراد يف كافة أحناء ، فحسب اإلستراتيجية األوربية فإنه ال ميكن حتالعامل كافة

ربز دور االحتاد األوريب يف هذا الصدد من خالل العمل ملصادر ديد األمن اإلنساين، و يالعامل خاصة يف ظل الطبيعة املعقدة 
  . العمل على مواجهتهاجذور األمناط من مصادر التهديد وعلى البحث يف 

اإلنساين  إىل األمن )فهومه التقليديم(يري مضامني األمن يف فترة ما بعد احلرب الباردة من األمن العسكري فنظرا لتغ
هو محاية املشتركة على هدف أساسي ووجب األمر على االحتاد األوريب بناء سياسته األمنية يسمبفهومه املابعد حداثي، 

فرض قيود على (وحىت ثقافته ومعتقداته، يشه، صحتهظروف ع ،طار أو ديدات دده سواء حياتهاإلنسان من أي أخ
  .)املسلمات ببعض الدول األوروبية كما أشرنا إليه سابقا

يف   A human Security doctrineلذلك قام االحتاد األوريب بطرح إستراتيجيته األمنية لتحقيق األمن اإلنساين
يف تشكيل  يلأووريب يف حتقيق األمن اإلنساين، كهدف أمسى واألهي اإلستراتيجية اليت تتحدث عن الدور ، و2005ماي 

  .سياسته األمنية املشتركة

باإلضافة إىل ذلك فإن من وىل بأهداف تلك السياسة األمنية، إن جناح أي سياسة أمنية متعلق بالدرجة األ: املرتكزات -ب
، لذلك يسعى االحتاد األوريب منذ حماوالته األوىل يف بناء بأهم املرتكزات اليت تبىن عليها شروط بنا أي سياسة أمنية يرتبط أيضا

  .سياسته األمنية املشتركة إىل الوقوف على عدة مرتكزات
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اليت تعترب أكرب ديد لألمن لشرق الحتواء الصراعات اإلثنية واالنفتاح على اأولوية توسيع االحتاد األوريب و ضرورة مراعاة -
  .الشرقاألوريب خاصة املهاجرين من 

الواقعي من خالل بروز اليورو وى العملي وهذا الشرط ثبت جناحه على املستوضرورة إجناح الوحدة النقدية لالحتاد األوريب  -
كذلك التركيز على تطوير و) البورصات والبنوك العاملية(املستويات يف الصرف ا و تعرف أعلىيكعملة متعامل ما دول

ا الدفاعية على أوربا أن تصبح فاعال عامليا يف إعادة البناء و التركيز على تطوير صناعا يجبااالت اخلاصة بقطاع األمن ف
لتكامل اأي " التكامل القيمي"بناء سياسة أمنية مشتركة ما يلي يرى الباحث جون غالتيك أنه يشترط يف، و70الفضائيةاجلوية و

املخرجات حنو نتائج إجيابية، أي محاية الكيان من هذا األخري  التباديل بني اجلزء و الكل و منوذج التوزيع حيث تصبح حسب
به أن احمليط اخلارجي ألوربا هو عبارة عن عدو يشكل  يقصدهذا ال ، و71اقتصاديةقيق مكاسب سياسة و، أو حتاألعداء

  .للسياسة األمنية و األمن األوريبديدات 

م االحتاد األوريب بالبحث عن شريك أمين إقليمي الحتواء كذلك من أهم مرتكزات السياسة األمنية األوربية أن يقو 
نطقة جنوب املتوسط حيث يشري إىل أنه جيب على أوربا اعتبار م، )Jimam Liman(التهديدات اجلديدة وفق ما ذهب إليه 

األخر  هو األخرى أنه قادرألوريب للقوى الدولية هذا لكي يثبت االحتاد او) اجلغرافيا والتاريخ(منطقة امتداد أمين: على أا أوال
  .، و أصبح االهتمام باألمن اإلقليمي حقيقة يتعني عليه ترمجتها إىل الواقعةالسياسيعلى املنافسة االقتصادية واألمنية و

  لالحتاد األورويبأبعاد السياسة األمنية : املطلب الثاين

حتاد سيادة الدول األعضاء يف االبعدم املساس  منالتأكيد : األوربية على مبدأين أساسني مها قامت السياسة األمنية
ياسة األمنية األوربية املشتركة بشكل مجاعي واتفاق حول مجيع األهداف املبدأ الثاين متثل يف بناء تلك الساألوريب، و

اليت مست الساحة الدولية إثر املتغريات اجلديدة على الذي طرح واملرتكزات املسطرة مسبقا ونظرا للمفهوم الشامل لألمن و
البعد االقتصادي، (اد املختلفة له ظهور مستويات عدة لألمن باإلضافة إىل األبعويل فترة ما بعد احلرب الباردة والنسق الد
الوحيد الذي ذهب بعيدا يف صياغته لألمن حيث يرى إىل جانب البعد العسكري  باري بوزان، فيعترب ...)، البيئي السياسي

غريات اليت بالتايل فبناء سياسة أمنية معينة يتطلب التركيز على تلك الت، و72تصادية، اجتماعية، ثقافيةلألمن هناك أبعاد أخرى اق

                                                             
 88ص ص ، 2000، أكتوبر142، السياسة الدولية، مصر، دار األهرام، العدد "السياسة اخلارجية و األمنية املشتركة و آفاق التكامل األوريب اجلديد"، )عوين(مالك  - 70
94.  
  .273ص 1985، الكويت، كاظمة للنشر والتوزيع والترمجة، )عبد احلي(، ترد وليد "النظريات املتضاربة يف العالقات الدولية" ،)دوريت(، جيمس)بالستغراف(روبرت - 71

Héléne(Viau),«la théorie critique et le concept de sécurité en relations internationales» notes de- 72 
recherches C.E.P.E.S, université du Québec a Montréal nº8,janv,1999 

 http://www.er.upama/nobel/cpes/note8.htm  
كما  John    Herzوأول من جاء باملصطلح هو الباحث تعين عموما وجود ديد اجتاه قيم مكتسبة و اقترانه باملخاوف و مشاعر الريبة و الشك ضد اآلخر: املأزق األمين*

اإلقليمية، أو  فعندما حتس جمموعة ما بالالّأمن إزاء السلطةمث من بعده باري بوزان الذي ابتكر مفهوم املأزق األمين اتمعي  يقصد به هو تسارع الدول حنو مزيد من التسلح
  .اتمعي باملأزق األمين Barry Buzan يسميه إىل مااموعات اليت تشاركها نفس اإلقليم، فإن ذلك يؤدي 
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، اجتماعي عسكري (، لذلك سعى االحتاد األوريب إىل بناء سياسته األمنية ملختلف األبعاد طرأت على مفهوم األمن
  .)اقتصاديو

يقوم البعد العسكري للسياسة األمنية على أساس أن اإلقليم دائما يبقى يف حالة متأهبة ألي طارئ أو  :البعد العسكري -1
" القوة ختدم":بـ ةنوــيف أحد دراساته املعنلية، لذلك يرى الباحث كنيث والتز س سيادته الداخميديد عسكري 

"fercescerus  "تمال قيام اآلخرين ، و تكون قلقة دائما من احألماندائمة من اخلوف و انعدام ا أن الدولة تعيش حالة
  .، و هكذا فإن الدول جيب أن حتترس دائما من خطط الدول األخرىبتهديد بقائها

حتالفات، عالقات (لذلك  فإن تعامل االحتاد األوريب مع أي جهة أخرى يف أي شكل من أشكال التعاون الدويل  وفقاأنه  كما
البحث القوة و آلثار التوزيع هلذا التعاون مبعىن أن الغرض من هذا التعاون هو البحث عناالنتباه  جيب،... ، ثقافية اقتصادية

  .من خالل القوة سيؤدي إىل الالأمنبالتايل فالبحث عن األمن و* ما يعرف باملأزق األمين قالدائم و املستمر على القوة سيخل

فاعية واهلجومية هو من أجل محاية إقليمهم وحدودهم الد هلذا يرى األوربيون أن اهلدف من مضاعفة قدرام
تصور لألمن حسب املعتقدات األوربية لذلك  ء، من خالل بناالدويلمحاية مصاحلهم على املستوى اإلقليمي والسياسية و

حد مقبول من األمن حيث  قيقيتضمن البعد العسكري للسياسة األمنية األوربية جمموعة من االستراتيجيات و التكتيكات لتح
يف حدود املتفق عليه داخل اإلقليم  ولة لألمن ولكنملنظور كل دج اإلنفاق العسكري والتسلح وفقا يتم االعتماد على برام

  .األوريب املوحد حىت ال حيصل االختالل داخل البيت األوريب الواحد

حول القدرات االقتصادية  economic demencionوربيةيركز البعد االقتصادي للسياسة األمنية األ: البعد االقتصادي -2
، مناطق أخرى من العاملثروات االحتاد األوريب سواء أكانت تلك الثروات داخل اإلقليم األوريب أو عبارة عن مناطق نفوذ يف و

ياسة األمنية ، و يتضمن البعد االقتصادي للسلوصول إىل حتقيق األمن الداخلي واخلارجي على حد سواءو ذلك من أجل ا
  :األوربية جمموعة من العناصر األساسية

  .جات األساسية لألفراد والسكانوضع برامج منتظمة إلشباع احلا -

  .املاديةلنشر العقالين للموارد البشرية واالقدرة على خلق الثروة و -

ذلك سينعكس بالسلب الن وحدات اموعة االقتصادية األوربية وجود مصاحل متعارضة بني أطراف و العمل على عدم -
  .على السياسة األمنية األوربية يف جانبها االقتصادي

، استوجب ذلك على االحتاد األوريب أن ول يف الدراسات األمنية الدوليةهو املتغري األ أصبح اإلنسان و الفرد ومبا أن
ية لألفراد داخل االحتاد توفري االحتياجات األساسفاه الفردي والر يقذلك فتحلمن أولويات سياسته األمنية ويضع اإلنسان 

البيئة، االقتصاد، (ألفراد يف مجيع ااالت، فتحقيق أمن االسياسة األمنية لالحتاد األوريبجاء يف النقاط األوىل يف وثيقة األوريب، 
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دول شرق أوربا من مجيع النواحي وبشكل بنية الداخلية لإال ضعف العام، يؤدي إىل أمن نفسي ينتج عنه أمن ) االجتماعية
حتاد األوريب يف بعدها االقتصادي تعرف بعض االختالالت فالرغبة األوربية أخص اجلوانب االقتصادية جعل السياسة األمنية لال

بالتايل ينعكس هذا على ياا ونية التحتية القتصاديف توسيع االحتاد األوريب حنو اجلهة الشرقية جعلها تقف أمام دول ضعيفة الب
يرجع ضعف البنية التنمية هي وسيلة حتقيق األمن و السابق بأن األمريكي أمن أفرادها و جمتمعاا حسب تصريح وزير الدفاع

ثنيه لفترة زمنية كبرية أثرت على اجلوانب اأخرى  أا كانت مسرحا لرتاعات دولية واالقتصادية لدول أوربا الشرقية إىل
اليت عهدت مهمة تنفيذها إىل وزير خارجية منية أوربية ويب من رسم إستراتيجية أوقد استطاع االحتاد األور، وتصادية هلااالق

  .اليت صادقت عليها دول االحتاد األوريبو" أوربا آمنة يف عامل أفضل"خافري سوالنا واليت حتمل عنوان االحتاد األوريب

االجتماعي للسياسة األمنية األوربية على التأكيد على مبدأ العدالة االجتماعية من خالل يقوم البعد : البعد االجتماعي -3
نبذها ملظاهر االستغالل كافة و سعيها إىل حتقيق التوازن بني حاجات اتمع و الفرد للوصول إىل جمتمع سعيد آمن ألنه هناك 

، فأوربا تسعى إىل خلق جمتمع يشعر يف ظله اجلميع األمن اإلنساين ة وحتقيقعالقة بني البعد االجتماعي للسياسة األمنية األوربي
ألن جوهر العدالة االجتماعية هو حترير اإلنسان من الظلم االجتماعي بإرساء دعائم لة واملساواة وحتريره من الظلم، وبالعدا

 ءألوريب يف سياسته األمنية إىل إرساحتاد الذلك سعى اال، احترام منظومة حقوق اإلنسانملساواة وفقا ملبدأ تكافؤ الفرص وا
  .سليم آمن يف ظل أسس العدالة االجتماعية السالم ألجل بناء جمتمع

و يف جانب آخر يقوم البعد االجتماعي للسياسة األمنية األوربية على نبذ التفرقة داخل اتمعات األوربية خاصة الشرقية منها 
الذي  ا األمنية لتشمل التهديددولية توسيع أجندتقتضي من اموعة ال إلثنيةاات إلثنية والعرقية، فالرتاعبسبب االختالفات ا

زام األطراف املتدخلة بتعبئة تالتدخل يف هذه الرتاعات يتطلب إضفاء الطابع األمين عليها ما يعني الو...يفرضه املأزق اتمعي 
  .73املوارد للتعامل معها باستعمال خمتلف الوسائل

هلا انعكاسات جد خطرية على  ريب يف ااالت االجتماعية بأنحتاد األوالعوملة حسب خرباء من االرب تكذلك تع
على  ترتبةخمططات للتصدي لكل املخاطر املتمع األوريب وهذا ما يستدعي تدخل من االحتاد األوريب لوضع وتسطري برامج وا

  .العوملة

ات العوملة على أمنه االجتماعي من خالل خلق برامج األمان لذلك أعد االحتاد األوريب نفسه ملواجهة انعكاس
  :االجتماعي و تنظيمه مبوجب قوانني حتفظ لإلنسان كرامته و أمنه نذكر منها 

، و مبا يساعدهم على احلفاظ على خل عندما يتعطلون عن العمل مؤقتاتأمني البطالة مبا يوفر للعمال محاية أساسية للد -
  .لشدةاالستهالك يف أوقات ا

                                                             
  :إعادة صياغة مفهوم األمن اتمعيعادل زقاغ،  -  73

 http/www.geocilies.com  
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ا ميكنهم من احلصول على ا من وظائفهم لتحسني قدرام وميللعمال الذين سرحو" إعادة التأهيل"برامج التعليم والتدريب -
  .وظائف أفضل

  .تقدمي قروض للطالب الذين ينتمون إىل أسر منخفضة الدخل -

  .منافع التأمني الصحياملكتسب وائتمان ضريبة الدخل "األمان للعمال ذوي األجر املنخفضمن عناصر شبكة و -

األوروبية حول مبدأ احترام الثقافات املختلفة داخل الكيان األورويب املوحد إذ  يقوم البعد الثقايف للسياسة األمنية :البعد الثقايف
اإلسالمية، (يلةيعمل االحتاد األورويب جاهدا من أجل بناء كيان أورويب تتعايش داخله مجيع الثقافات املختلفة احمللية والدخ

، وهذا متاشيا مع مدلوالت األمن يف فترة ما بعد احلرب الباردة واليت منها احترام حقوق اإلنسان وحتريره من مجيع ...)اهلندية
القيود ومن بني تلك القيود هي كبت حقوق الفرد يف تبين الثقافة اليت يريدها، إال أن دول االحتاد األورويب مل تتبىن مجيعها هذا 

بدأ إذ تعترب بعض احلكومات أن انتشار اإلسالم يف أوروبا يعترب أمر ميس بالقيم األوروبية على غرار دول مثل امل
فاالحتاد األورويب مل خيرج بعد بقرار موحد خبصوص الثقافة اإلسالمية، إذ يتخوف األوروبيون كثريا من ...الدمنارك،ايطاليا

بعض الباحثني فرضية عدم انضمام تركيا للكيان األورويب إىل أسباب ثقافية   يضعو، انتشار الدين اإلسالمي داخل أوروبا
الثقافية هلا عالقة مبدلوالت األمن يف الفترة اجلديدة واملبنية على أساس احترام حقوق  ويتضح أن األبعاد، بالدرجة األوىل

حد املقومات حنو بناء سياسة أمنية أفات الغري هو اإلنسان مهما كان انتماءه إذ جيب على األوروبيني أن يدركوا أن احترام ثقا
     .ال جمال هلا للريبة من طرف بعض الثقافات املهمشة داخل أوروبا مشتركة وموحدة

  الدفاعية األوربية و آليات السياسة األمنية: املطلب الثاين

  :احتاد غرب أوروبا -أ

ي والثقايف معاهدة التعاون االقتصاد"حتت مسمى 1948نشأ احتاد أوربا الغربية مبوجب معاهدة بروكسل عام 
انضمت م 1954مبوجب اتفاقية باريس عام ولوكسمبورج وهولندا وبريطانيا، وفرنسا بني بلجيكا و كان، و"والدفاع الذايت

أخريا و نيا والربتغال،انضمت إسبا 1988يف نوفمرب و" احتاد غرب أوربا"الفدرالية وإيطاليا للمعاهدة واختذت مسمى أملانيا
  199274اليونان يف نوفمرب 

عسكرية الواردة يف معاهدة أحيلت للحلف املسؤوليات ال) احللف األطلسي(1949و مع توقيع معاهدة واشنطن عام 
من  تكان، وانتقال املسؤوليات العسكرية له د، و بدأ اجلدل األوريب حول اجلدوى من وجود معاهدة بروكسل بعبروكسل

  :أوربا قبل اية احلرب الباردةبني أهداف احتاد غرب 

                                                             
  .133، ص1998الدراسات اإلستراتيجية والسياسة، مؤسسة األهداف، مصر مركز ، "حلف األطلنطي و مهام جديدة يف بيئة أمنية مغايرة" ،)دجا(عماد  -74
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 الدفاع املشترك كإجراء ردعي ألي توسع سوفييت يف أوربا ناتج عن الصراع على مناطق النفوذ بني املعسكرين السوفييت-
  .األمريكيو

سليحها، ة األمريكية خططت إلعادة تأن الواليات املتحدخاصة و(العدوانية ستراتيجيةإلالتهيؤ الحتمال عودة أملانيا إىل ا -
ب أوربا بسبب م احتاد  غرادة تسليح أملانيا بدورها يف قيافقد سامهت مسألة إع طلسية،لكنها وضعت حتت اآللية األمنية األو

سيق السياسي نشأا و هي تم بالتن منذة احتاد غرب أوربا ظممن، وخاصة الفرنسية من عودة اخلطر األملايناملخاوف األوربية و
  :ينحصر يف اال الدفاعي حيث تنص معاهدة بروكسل على  اوبقي نشاطه لثقايفاو العسكري االقتصادي

  الدفاع عن أي دولة الدفاع عن أي دولة ذات عضوية تعرضت للعدوان -

  .إمكانية التدخل يف  حالة أي ديد للسلم و األمن الدوليني -

  75)انتزع هذه املهمةلكن احلف (تشكيل قيادات مشتركة مع احللف األطلسي لكسب اخلربة  -

منظمة تم أو جاءت لوضع سياسة أمنية ودفاعية مشتركة غربية حيث أن مجيع االحتادات  لويعترب إحتاد غرب أوربا أو
 غيرييب أن ضرورة توربية ومن خالل هذا رأى االحتاد األورغاد أوربا اللته لعبت نفس الدور الذي سطره إحت تيتواملنظمات ال

ينحصر  فقط يف و ال ) ، ثقافيةاقتصادية، اجتماعية(مشل يشمل مجيع املبادئ روريا من أجل تكامل أوريب أج املنظمة بات ض
تنميط األسلحة بني الدول حضر التسلح ألملانيا و راقبةالدفاعية حيث متثل دوره يف بداية تأسيسه حول مالقضايا األمنية و

  :عامالن أساسيان األعضاء ليشهد يف الثمانينات تغري يف املهام نتيجة

األبعاد  أوريب يف املسائل الدفاعية ويفعلى ضرورة إجياد تعاون  06/30القانون األوريب املوحد الذي نص يف املادة  -1
  .السياسية و االقتصادية للسياسة األمنية

  .التسلحمنع لرتع السالح و، )Start(ومع اتفاقيات ريكافيك قمةالزوال التدرجيي ألسباب احلرب الباردة مع  -2

لعسكرية نظمة متنع أي استعمال منفرد ألي دولة من دول االحتاد األوريب للقوة اكما اعتمد على احتاد غرب أوربا كم
  .إىل جانب سعيه ملنع انتشار األسلحة النووية داخل اإلقليم األوريبضد بقية الدول األعضاء، 

منح بعدا  ة اخلارجية واألمنية املشتركة، ممادخل احتاد غرب أوربا يف صلب السياس *1991و مع معاهدة ماسترخيت 
ما  من املعاهدة تنص على 4/1فاملادة ي"ياسة االحتاد األوريب اخلارجية والداخليةالدفاعية يف تنسيق ساألمنية و أساسيا للقضايا

                                                             
  .140ص مرجع سابق،، "القرار يف االحتاد األوريب والعالقات العربية األوربيةصنع " ،)كمال ، فؤاد را(حممد مصطفى  -75
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الصلة بأمن االحتاد األوريب ، مبا فيها مسألة اإلعداد لسياسة  األمنية املشتركة مجيع املسائل ذاتتضم السياسة اخلارجية و: يلي
  .76"دفاع مشتركة قد تؤدي إىل تشكيل نية دفاعية مشتركة

األوريب املوحد الذي مل يتضمن بنودا واضحة فيما يتعلق ببناء أو وجود سياسة أمنية  القانونفمعاهدة ماسترخيت عكس 
، هي جزء ال يتجزأ من السياسة اخلارجية األوربية اجلديدة )أوروبية اسة أمنيةسي(مشتركة فهي قد اعتربت أن هذه األخرية

القانونية بني االحتاد ، إذ حتدد فيها العالقة الدا جديدا الحتاد أوربا الغربيةمي )1991ديسمرب 10-9(كما كانت قمة ماسترخيت
  :اجتماع الس األوريب إعالنا حيددصدر يف اية األوريب واحتاد أوربا الغربية وكذلك حلف مشال األطلسي و

اع و األمن الحتاد أوربا فدور االحتاد و عالقته مع االحتاد األوريب حيث وافقت دول االحتاد األوريب على إسناد مهمة الد -
  .الغربية

الة انتهاء حلف با يف حمنظمة حلف األطلسي من أجل اعتبار احتاد أوربا الغربية اإلطار الدفاعي ألور تطوير العالقة مع -
  .حلهاألطلسي و

  نقل مقر االحتاد من بروكسل إىل لندن -

جتهيز وحدات عسكرية داخل كل دولة ختصص لتنفيذ مهام ذي لالحتاد وإنشاء وحدة ختطيط وضرورة دعم اجلهاز التنفي-
  .77االحتاد

 1994مع حلف مشال األطلسي فقد رحب هذا األخري يف االجتماع الوزاري الذي عقد يف ديسمرب تهو يف عالق
تركيا ضاء إىل االنضمام إىل هذا األخري حيث التحقت كل من اسلندا والنرويج ودعا الدول األعبإعالن ميالد غرب أوربا و

ا الدمنارك فقد انضمت بصفة مراقب املة أمحصلت اليونان على العضوية الكو Associates membresكأعضاء مشاركني 
، أما دول أوربا ـاد األوريبالسويد و النمسا بعد انضمامهما إىل االحتكل من فنلندا و 1995انضمت إليه بعد ذلك عاموقد 

  ". Associate parther"مـمنظ الشرقية فقد مسح هلا باالنضمام بصفة شريك

نقطة حتول هامة يف عالقة منظمة احتاد  1994حكومات احللف بربوكسل يف جانفي و قد كانت قمة رؤساء دول و
تنشيط دور احتاد أوربا الغربية وزيادة فاعليته واعتباره غرب أوربا باحللف األطلسي من خالل االتفاق األوريب األمريكي ل

  :قد نتج عن تلك القمةاملكون األوريب للحلف و

                                                             
Jim( Cloos) et autres , "traite de Maëstricht", 2eme éd, Bruxelles : établissement de Emile bruylant,-  76 

1994.p683.  
  .انظر امللحق :1991حول معاهدة مايسترخيت  -*

  ":األخرى والتعاون مع املنظمات األوروبية التجديد الشامل للحلف" -77
http://www.moqatel.com/opeshare/behoth 
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يف اجتاه أمنهم ميكن األعضاء األوربيني من حتمل مزيد من املسؤوليات يب يتالءم مع احللف ور دفاعي أورأمهية بلورة منظو -
قوة العمل املشتركة امعة "اسية حتت تصرف احتاد غرب أوربا وبصفة خاصةالتأكيد على استعداد احللف لوضع لبنته األس

"Combiend and joint task-force (CJTF)" مستعدة لالستخدام من قبل كل من احتاد أوربا  اليت يتم تشكيلها لتكونو
  .الغربية و احللف األطلسي

، إذ اشترك مع احللف بفاعلية كبرية يف أحداث البوسنة أما من الناحية العملياتية فقد شارك احتاد غرب أوربا الغربية
نة موستار ليس اليت تتوىل إدارة مديكما شارك يف قوة البو (Sharp-Guard)األطلسي يف احلظر البحري يف األدرياتيك العملية

من  2ذلك يعترب احتاد غرب أوربا هو اجلناح العسكري لالحتاد األوريب و هذا ما جسدته الفقرة ك، جنوب البوسنة و اهلرسك
و يطلب من احتاد أوربا الغربية و الذي يشكل جزء أساسي يف تطور االحتاد األوريب بلورة "، من معاهدة ماسترخيت J4املادة 

 .78"جتسيد القرارات و مهام االحتاد و اليت هلا عالقة مبجال الدفاع

بالرغم من أن احتاد غرب أوربا استفاد كثري من األمنية الدفاعية وو بالرغم من املكاسب اليت استفادا السياسة 
  .تقلةجنراالت حلف األطلسي إال أن ذلك أثر كثري يف حماوالت أوربا لبناء سياسة أمنية مشتركة و مس

  يف أوروباالتعاون ومنظمة األمن  -ب

رة ؤبحا للعديد من األحداث واليت تسببت يف جعل أوربا مركزا ولقد جعل الصراع شرق غرب من قارة أوربا مسر
نتج عن دة ترغب يف مواجهة تلك األخطار وهذا ما جعل أوربا يف ظل احلرب البار بؤر العامل للصراع بني الدول ومن أكرب

  .األمن األوريباون والتعمؤمتر ذلك 

اعتباره األمنية األوربية و املنظومة يفاندماجه ن يكون عضوا يف اتمع الدويل وكما أن رغبة االحتاد السوفييت يف أ
نظرا لرغبة أوربا ، وأن األمن السوفييت ال خيرج من معادلة األمن األوربيةله عالقة كبرية بأمن السوفيات و بأن أمن أوربا

، نكيلسيف قاعة فنلندا  1975أوت 01يف ، انعقد مؤمتر التعاون و األمن األوريب جتنب املخاطر القادمة من الشرقلك يفكذ
الوثيقة اخلتامية ملؤمتر  ومت التوقيع علىدولة أوربية 32كندا ووالواليات املتحدة األمريكية و حيث حظر زعماء  االحتاد السوفييت

  :الذي خرج مبجموعة من النقاطالن هلسنكي ليلعن قيام املنظمة وحيث جاء إع، األمن و التعاون األوريب

  االحترام املتبادل للحقوق السيادية لكل دولة و املساواة يف السيادة -

  االمتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها -

  احترام احلدود الدولية  -

  حل املنازعات بالوسائل السلمية -

                                                             
Jim( Cloos) et autres , "traite de Maëstricht", op cit.p473.- 78  
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وثيقته و، 1989إىل جانفي 1986نا يف نوفمرب من عاميالذي عقد يف فير األمن و التعاون يف أوربا، وقد شكل املؤمتو
  .اخلتامية عهدا جديدا من العالقات األوربية يف أعقاب التقارب بني الشرق و الغرب

اولة فتح خرى حممن جهة أ، هذا من جهة ومن خالل هذه املنظمة يف إاء الصراع شرق غرب ت أوروباقد هدفو
  .باووركبريا يف عدم االستقرار األمين ألحتقيق الوحدة األملانية اليت كانت سببا املعسكر الشرقي و

تظهر أثارها على الواليات املتحدة األمريكية جعل بوادر األزمة و إال أن األهداف اخلفية لكل من االحتاد السوفييت
األمن األوريب هو ضمن منظمة التعاون و طقةالسوفييت يرى بأن وجوده يف املناألمن األوريب حيث كان االحتاد منظمة التعاون و

 هاعبارة عن حلف وارسو جديد حيل حمل احللف األطلسي بينما كانت تسعى الواليات املتحدة األمريكية إىل تكريس تواجد
حنو أقلمة  1973منذ مؤمتر هلسنكي  سعى االحتاد األوريبيعلى غرار هذا ربية واحتواء أملانيا املوحدة، والساحة األو على

على غرار (يسعى االحتاد إىل جعل هذه املنظمةذلك من خالل هذه املنظمة حيث األوريب ليشمل على أدوار جديدة واألمن 
  :، من خاللمنظمة وصل بني الشرق والغرب) ة اخلفيةاألهداف السوفيتية األمريكي

  )ضبط التسلح(السيطرة العسكرية  -

  بدل الدبلوماسية العسكرية) حالة حدوث الرتاعات يف(ية الوقائيةالدبلوماس -

  مسائل تعزيز األمن -

  )األمن اإلنساين(التصورات اجلديدة لألمن: محاية حقوق اإلنسان -

  نشر الدميقراطيةإحياء و -

  البيئياألمن االقتصادي و ضمان -

إنشاء جمموعة من املؤسسات واألجهزة، كل حسب مة، األمن األوريب إىل منظعملية حتول مؤمتر التعاون ونتج عن و
هو جيتمع أسبوعيا يف و )OSCE(هو اجلزء املعين باختاذ القرارات يف،فنجد جملس الربملان و..، قانوين إداري(جماله واختصاصه

  .نا ملناقشة املواضيع و القراراتيفي

ينا ملناقشة اجلوانب العسكرية أسبوعيا كذلك يف فيهو جيتمع عات فنجد مؤمتر التعاون األمين وو فيما خيص هيكلة االجتما
الس األعلى (ا دورها الفعال داخل املنظمة مثلكذلك مؤسسات أخرى كل هلألمنية ويركز على مسائل األمن والثقة واو

 79"...للمؤمتر االقتصادي، الس الوزاري 

                                                             
  :النظام األوريب حلماية حقوق اإلنسان  79-
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اليت ال تقوم على التصور التقليدي من وريب على األبعاد املوسعة لألاألمن األوضمنت منظمة التعاون وكما ت
د هو عكس ما ركز عليه احتاة العسكرية والردع املادي، وعىن استخدم القومبالعسكري على الرغم من أا ال تنفي وجوده 

على تصور واسع لألمن أو ما يعرف باألمن اإلنساين يف أدبيات الدراسات األمنية يف غرب أوربا حيث اعتمدت املنظمة 
تسمى مبكتب مؤسسات ذلك ضمن مؤسسة تابعة للمنظمة قات الدولية، من خالل محاية وترقية حقوق اإلنسان والالع

  :حيث يدعو إىل )OSCE(حقوق اإلنسان حيث يعد هذا املكتب اجلهاز األساسي لدعم حقوق اإلنسان ضمن الدميقراطية و

حرية إنشاء منظمات غري حكومية وتطرق إىل و الوقاية من التعذيب إىل جانب حرية التنقلتعزيز حكم القانون و
ة يف أرجاء جنوب أوربا الشرقية والتحسني املستمر لظروف املعيشة نشر الدميقراطيمسائل اجلنس وريب املخدرات واألفراد، و

  .العنف ضد األعراقوالتخفيف من التمييز و

ت إىل ضرورة االهتمام دا اقتصادية إال أا دعالتعاون األوريب ال حتمل أبعاأنه بالرغم من أن منظمة األمن و كما
، فالنمو االقتصادي داخل دول ادي الرتاعات الدولية الداخلية واخلارجيةالبيئي من أجل تفبالتنمية والتعاون االقتصادي و

شار املفهوم اللني الرتاعات الداخلية هذا ما أدى إىل انتالقضاء على اهلجرة غري الشرعية واملنظمة حسب هذه األخرية يؤدي إىل 
) الطائفية و العرقية(اعات املتعددة املخاطر و املصادرلألمن بدل األمن العسكري داخل حدود االحتاد األوريب كالوقاية من الرت

خالل اإلدارة الوقائية من إىل األمن من الالأأوربا منظومة جديدة لالنتقال من  تخاصة يف منطقة البلقان حيث استحدث
   80التدخل احلفيف –الدبلوماسية الوقائية  –اإلنذار املبكر :اليت تتضمنلألزمات و

فقد ا مل تنف األبعاد العسكرية له، و رغم أن منظمة التعاون و األمن األوريب تبنت املفهوم اإلنساين لألمن إال أ
هذا للتأكيد على و "Politique military Security"هو األمن القومي العسكريا تقليديا لألمن واعتمدت كذلك بعد

  .ااالت الدفاعية للدول األعضاء كالتسلح والتكنولوجيا العسكرية

إال أن العالقات البينية لالحتاد األورويب واليت عرفت بعض االختالالت فيما خيص بناء سياسة أمنية أوروبية مشتركة 
دى التفاهم بني دول القرار األورويب حول هذا ومستقلة جعل العديد من الباحثني االستراتيجيني يضعون تساؤالت حول م

إىل أي مدى ميكن القول بتأثري اختالف وجهات النظر األوروبية حول بناء : املشروع لذلك السؤال الذي يطرح نفسه هنا
  سياسة أمنية أوروبية؟

  

  

  

                                                             
  .262، ص2003، اجلزائر، دار هومة، 1، ج"نقدية، دراسة حتليلية و"يف الفكر و املمارسة الغربيةفض الرتاعات "، )أمحد عبد الغفار(حممد  - 80
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  بناء سياسة أمنية أوربية مشتركة علىتأثرياا د األوريب واالختالفات الداخلية لالحتا: املبحث الثاين

التهديدات ة كياا من الرتاعات الداخلية وتوجه أوربا حنو بناء سياسة أمنية مشتركة حلمايبعد انتهاء احلرب الباردة و
اد غرب أوربا و منظمة التعاون كان هلا ذلك من خالل وضع مؤسسات و منظمات تعمل على ذلك مثل احتواخلارجية 

اليت وضعت األسس األوىل لبناء سياسة أمنية أوربية إال أن التنسيق األوريب يف مواضيع ، مث معاهدة ماسترخيت وواألمن األوريب
األمر بالقضايا األمنية السيما عندما يتعلق ملواقف من طرف الدول األعضاء، والسياسة األمنية املشتركة عرف تباينا يف ا

ن مل نقل جل القضايا األمنية كبح جهود املنظمات األمنية من إالحتاد األوريب ، فالتباين الواضح بني مواقف دول ااخلارجية
واقفها إىل قسمني القسم األول قد انقسمت دول االحتاد األوريب ملوضع سياسة دفاعية أمنية مشتركة وحتقيق الوصول إىل 

  .القسم بريطانيا يقود هذابنيا على الوالء للحلف األطلسي ويظم الدول اليت كان موقفها األصلي مو

و القسم الثاين و يظم الدول اليت رأت بأن مهمة حلف األطلسي قد انتهت بانتهاء االحتاد السوفييت ، و حان الوقت 
  .تزعم هذا االجتاه كل من فرنسا و أملانياأمنية مستقلة لالحتاد األوريب ولبناء سياسة دفاعية و

 الدولبني أوربا العجوز و كانتاخلالفات اليت بفعل أزمة العراق و 2003فقد تفاقمت مشكالت االحتاد األوريب يف سنة"
  81"األكثر مواالة للواليات املتحدة من بني الدول األعضاء احلالية و الدول اليت ستصبح أعضاء قريبا

طلسية اليت كانت ميوالا يف أغلبها ميوالت ألشرق وانضمام العديد من الدول وا حنوكما أن توسع االحتاد األوريب 
الوافدين اجلدد من أوربا أثر أيضا على ...واقف من الواليات األمريكيةفاالنقسام يف امل"ء سياسة أمنية مشتركةزاد من تعقيد بنا

  82"، وقد أظهر هؤالء مجيعا ميوالت أطلسيةالوسطى

  )األملاين –املنظور الفرنسي(أوربة األمن األوريب : املطلب األول

مشتركة هلا سعت كل من فرنسا و إىل جانبها أملانيا منذ البدايات األوىل النتهاء احلرب الباردة إىل بناء سياسة أمنية 
حيث طرح الفرنسيون إقامة تعاون أمين يف إطار أن " احللف األطلسي"خصوصياا األوربية ومستقلة عن أي منظمة أو حلف

هذا يف إطار أن تصبح القوات األوربية البديل للوجود و 83"خل احللف األطلسياألمن األوريب من دا يةتصبح حترير معمار
، التابع للسياسة األمريكيةالعسكري التقليدي يف أوربا ألن فرنسا منذ البدايات األوىل كانت تسعى دائما للتخلص من عقدة 

كامل للجماعة فإنه لن تت" متران"سابقناعة الرئيس الفرنسي الق فحسبدفاعي أوريب مستقل  إقامة نظامحيث نادت بضرورة 
 .84ا املستقلة ما مل يتوفر هلا درع دفاعي خاص ااألوربية معايري هويته

                                                             
  .124ص ،2004 آخرون،حسن صن و: تر ،"التسلح ،نزع السالح و األمن الدويل" جمموعة مؤلفني، - 81
  .نفس املرجع، نفس الصفحة  - 82
  .188، ص2001ليبيا أكادميية الدراسات العليا،، "األمن القومي العريباحلوار مع اجلنوب و الشرق، حلف األطلسي التوسع إىل" ،)نعمة (كاظم هاشم - 83

Philip reckceweuwinez et Gilbertrachar, « à la recherche d’une défense unifiée ».- 84 
.Fr/ cartes/défense 2003.http://www.diplomatique  
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بأا وحدها وبنفسها دفاعها العسكري وفاملنظور الفرنسي لألمن األوريب يقوم على أنه ألوربا القدرة على أن تؤمن 
  .مل تعد ختشى روسيا

دة ليزية من وجهة نظر إستراتيجية بظهور قياالشقيقة اإلجنالزوج األملاين الفرنسي و بعنوان "امانويل تود"و قد كتب
، أم االستقالل أصبحت بني خيارين التكامل اإلمرباطوريأملانيا وبريطانيا أقطابا قوية، –ثالثية للقارة حيث تشكل فرنسا

يواجهها بفعالية متزايدة رغبة يف االنفصال  ة األمريكيةمع الواليات املتحدفرغبة أوربا بالتكامل أو التعاون األمين والتحرر، 
  .85تتقدم بقوة بقيادة فرنسية

ستقاللية اليت تقول بضرورة ابزعامة فرنسا وو انطالقا من ذلك فقد توجه االحتاد األوريب حنو تبين املقاربة االستقاللية 
بأولوية الرابطة األوربية على األطلسي رغم لسي ولدفاع مستقلة عن احللف األط، و بناء هوية لالقرار السياسي األوريب

  .86تكاملها

اليت ترى بضرورة بناء قوة وطنية مستقلة النظرة الديغولية نسبة لديغول و فاملقاربة الفرنسية لألمن مبنية على أساس
األطلسي فتم ستقالل أوريب حيقق توازنا ضمن حلف مشال افقد سعت فرنسا لتحقيق مشاركات أجنبية،  عن أي تدخالت أو

أملانيا اسبانيا واللوكسمبورغ، مث مت إنشاء القوة األوروبية  اء القوة األوربية أو الفيلق األوريب بتعاون بعض دول أوربا منهانشإ
إيطاليا لكن بقيت هذه القوة حمدودة اإلمكانيات حبيث ال حتقق توازنا مع احللف البحرية أيضا بتعاون فرنسا، إسبانيا و

  .األطلسي

حيث قال  -امليترانية –ة األمنية األوربية على عاتقها وهي تسري بشعار فرنسا الديغوليةرنسا منذ محلها للمسؤوليفف
  .La France est notre partie, l’Europe est notre avenir"87": ميتران

اليت ينبغي أن  نوعية الصالتفاجلذور األوىل للرتعة االستقاللية لفرنسا تعود إىل عهد اجلنرال ديغول الذي رسم بقوة 
  .، و دعا إىل حماربة كل تبعية للواليات املتحدة األمريكيةتسود بني الطرفني

، حيث ديغول حول نوعية البناء األوريب اجلنرالتحدة األمريكية وفقد اشتد اخلالف يف تلك املرحلة بني الواليات امل
ظل يؤمن اء الوجود السوفييت يف املنطقة ألنه هرال كإشارة أوىل النتألطلسي إىل األوارفع الرئيس الفرنسي شعار أوروبا من 

 Plan(ل ديغول مبخطط فوشيحتقيقا لذلك أوصى اجلنراسائر حنو الزوال، و" التوليتاري"بأن النظام الروسي بشكله

Fouchet( ذه إشارة أوىل كانت ه، و88هولنداتحدة األمريكية عن طريق بلجيكا والذي مت إجهاضه من طرف الواليات املو

                                                             
  .28ص2003 إصدارات سطور، مصر، ،)مصطفى(حممد مستطري :تر ،"مابعد اإلمرباطورية يف تفكيك النظام األمريكي" ،)تود(اميانويل - 85
  ":أين إىل...لعالقات األوربية األمريكية ا)"بن عنتر(عبد النور - 86

 1htm-5-htp://www.aljazeera.net/cses.asslysis/2003/5 
Nadia (al-asfahany), ‘’ Unified Europe, he chalenge of common foreing and security policies",al- 87-syassa al-

dawliya,n148,38r years,egypt,april2002,p29.  
  .223، ص2001، ، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربية"السياسة اخلارجية الفرنسية إزاء الوطن العريب" ،)حسان(بوقنطار - 88
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ب جديد وكقطب عاملي حان الدور ألوربا لتظهر بثوالنظام الدويل قد وىل وانتهى و من فرنسا بأن عهد السيطرة الثنائية على
  .الدوليةله تأثرياته اإلقليمية و

 ترى فرنسا بأن الواليات املتحدة األمريكية تكيل مبكيالني يف عالقاا مع األوربيني من خالل رسم خريطةو
قت يف الوا من خالل ذلك إىل بسط سيطرا وتفردها كقوة عاملية، وهعيسسية واالقتصادية مع دول أوربا والعالقات السيا

  .إبقاءها حتت املظلة األمريكية من خالل تقييد عالقاا مع العاملنفسه حماوالا إضعاف أوربا و

من احلرب األوىل (ألمريكية برز منذ البداية األوىللتأثريات افاالجتاه الفرنسي يف بناء سياسة أمنية أوربية مستقلة عن ا
حاليا باحلرب على اإلرهاب، حيث خيتلف الفرنسيون خصوصا قف األوربية حوله إىل ما بعرف اتباين املوو... على العراق

ن يقولون أن املعاجلة يف كيفية معاجلة األزمات فالفرنسيواملتحدة يف النظرة إىل اإلرهاب وبعض األوربيني مع الواليات و
ف، بل يف معاجلة يف اجلبال و الكهو) التوجه التقليدي األمريكي يف حتقيق األمن(لإلرهاب ليست يف مطاردته عسكريا احلقيقية
  .أمهها أزمة الشرق األوسطأسبابه و

ت دد أمن يت كانالتهديدات الاحللف األطلسي ألن زمن األخطار وضرورة لوجود ه ال و لذلك تعتقد فرنسا بأن
هذا عاملي، وفأوربا أصبح هلا مكانتها ودورها ال"، وربيني احلفاظ على أمنهم بأنفسهمأصبح اليوم من مقدور األأوربا قد ولت و

بناء قوة عسكرية أوربية مستقلة عن احللف تشكل إىل دفاعية مستقلة عن احللف األطلسي، و يتطلب وجود سياسة أمنية
 .89"حتفظ دورها العامليئز السياسة األوربية، وقتصادية ركاجانب القوة اال

األب الذي كان عائقا يف وجه الطموح األوريب جاء عهد  "جورج بوش"مع ذهاب الرئيس األمريكي السابقو
ربية للدفاع عن أوربا مبعزل عن أمريكا، قبل بإقامة قوة أوعترف بأمن أوريب مستقل عن أمريكا، والرئيس كلينتون و الذي ا

ت حيث مت إقامة منظمة التعاون واألمن األوريب وهي توج مبعاهدة ماسترخي، و1997حىت عام 1994العمل منذ عاماستغرق و
  ).واجهت فشال يف حل أزمة البلقان(ليس هلا دور عسكري ناد حيل األزمات السياسية و

ورويب املوحد جعل كل إال أنه وبعد رفض الفرنسيني املصادقة على االستفتاء األورويب حول مشروع الدستور األ
احملاوالت الفرنسية جمرد حرب على الورق ورمبا ذلك ما عجل بعقد قمة يف العاصمة الربتغالية لشبونة ليتم التصديق على معاهدة 

  .إلغاء مبدأ اختاذ القرار اجلماعي: وأهم نقطة متحورت حوهلا هي 2007عام "معاهدة لشبونة"جديدة 

يا لألمن العسكري للحلف األطلسي منذ توحيد األملانيتني ال جيعلنا نستغرب رؤية أملان أما بالنسبة ألملانيا فالتواجد
، كما أنه مظلة األمن اليت احتوت غرب أوربا وقت التهديدات السوفيتية هلذا اقترحت أملانيا األوريب يف إطار احللف األطلسي

                                                             
  : 202العدد  جملة اجليش، ،"الدفاعية يف جمايل األمن والسياسة األوربو فرنسا"- 89

:402. and id http://www.lebarmy.ya.lb/article.asp?ln:ar 
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لنطي حيث يكون مفتوحا لكافة دول طال األلشمجملس التعاون ا  "North Atlantic coopération Council"تشكيل
  .90تشيكوسلوفاكيا و دول البلطيقشرق أوربا ويف مقدمتها بولندا و

، إال أن مهزة وصل بني اجلماعة األوربية والناتوأملانيا على أن يكون احتاد غرب أوربا حيث اتفقت كل من فرنسا و
بدأت تتجه هي و) اال العسكري كانت مراقبة(اال االقتصاديا كقوة خاصة يف املوقف األملاين بدأ يتغري بظهور أملاني

  .اهليمنة األمريكية األطلسيةإاء السيطرة وكذلك حنو فكرة االستقاللية األوربية األمنية و

أملانيا على اخلصوص من أجل تغيري معادلة العالقة الغربية داخل حلف فالصراع بني أمريكا وكل من فرنسا و
قد عرفت املقاربة الفرنسية األملانية حول األمن األوريب من التبعية العسكرية الكاملة، وحول أوربا إىل حالة األطلسي الذي 

، و هذا ما عجل بصدور البيان الثالثي لكل من أملانيا فرنسا إىل جانب روسيا ع شن احلرب األمريكية على العراقاملستقل م
  .سط ضد احلرباليت كانت خائفة على مصاحلها يف الشرق األو

، حيث أصبحت القوة األوربية على مجيع األصعدةتطرح ضرورة حترير أوربا من الناتو يف سياق صعود  ففرنسا
األهداف اإلستراتيجية األوربية تتعارض مع اخليار األمريكي، و األمريكيون مل يضعوا يف احلسبان أن ينقلب السحر على 

هذا  ،رنسي إىل عقبة أمام التواجد األمريكي من خالل احللف األطلسي يف املنطقةالساحر و أن يتحول التقارب األملاين الف
  .األمنيف تكوين جملس الدفاع و 1988التقارب الذي نتج عنه التعاون الفرنسي األملاين عام

صرف وب، ذي اكتسبته بعض الدول األوربية وعلى رأسها كل من فرنسا وأملانياإال أنه بالرغم من احلس االستقاليل ال
جل الدول األوربية إىل ج  ، فإن فرنسا مل تفلح يف جرموحدةالنظر عن اخلطوات اليت متت يف جمال بلورة سياسة أوربية 

اليت حتتم عليها طلب احلماية و  املرغمات اليت تواجهها أوربا وذلك إىل يعود، و ة عن الواليات املتحدة األمريكيةسياسة مستقل
  .91صها فيما يلييميكن تلخكثري من املرات وة األمريكية يف املساعد

حبيث أصبح أمنها مهدد بفعل أحداث خارجية مسرح إستراتيجي، االضطرابات اليت يعرفها النظام الدويل حولت أوربا إىل  -
  )الشرق األوسط و اخلليج العريب(عنها 

، حيث أدى التدخل السوفييت يف األوربيني إىل األحضان األمريكيةدفع ب صراكما أن التهديد السوفييت يشكل عن
رض احلتمي بني النظام يف مواجهة أوربا إىل تدعيم أنصار أطروحة التعا) 20،سس(تان و نشر الصواريخ السوفيتية أفغانس

ارتفعت األصوات املنادية بأنه ليس ل مصري و مستقبل األمن األوريب واألنظمة الغربية حيث سيطرت التوترات حوالسوفييت و
الصواريخ األمريكية ، و بالتايل فنشر أوريب منفصل عن الدفاع األمريكي، أي خاضع للمظلة األمريكية عهناك دفا
على رأسهم فرنسا هو رسالة أمريكية لفرنسا بعدم قدرا على ن معارضة جزء من األوربيني ذلك وبالرغم م" بريشينغ"املضادة

                                                             
  .)214-6(ص ص ، مرجع سابق،"إشكالية األمن يف النظام األوريب اجلديد" ،)شفيق بسيوين(دريدي -90
   .224مرجع سابق، ص ،)احلسني(بوقنطار  -91
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بالتايل ال ميكن هلا أن تقدم املعطيات اإلستراتيجية السائدة والقيام بذلك حيث أن القوة الضاربة الفرنسية ال تقوى على موازنة 
  .حللفائها األوربيني بديال يف حالة انتفاء احلماية األمريكية

اع الفرنسي على الصعيد األوريب، دفرحلة بفاعلية الملاألدهى يف األمر أنه حىت يف فرنسا ليست هناك قناعة يف تلك او
بالتايل استبعاد إنشاء قوة أن هذا املفهوم مل يعد عملياتيا، و فإنه يبدو جليا"االستقالل الوطين"فرغم استمرار احلديث عن

  .عسكرية أوربية مستقلة حتل حمل القوات األطلسية

جديدة عابرة للقارات واحلدود وخطر  داتظهور دية األمريكية يف إطارها األطلسي ومع تطور العالقات األوربيو
هنا رهاب واملنطلق من أفغانستان، إعالن الواليات املتحدة األمريكية احلرب على اإلو 2001من سبتمرب11أحداثاإلرهاب و

أملانيا أن احلرب األمريكية حيث الحظ األوربيون وعلى رأسهم فرنسا و شهد العامل بداية تدهور يف العالقات األوربية
مريكية ضد اإلرهاب غري فاعلة وغامضة يف أهدافها احلقيقة، حيث كشفت احلرب على أفغانستان ومن بعدها العراق ألا
نايف مع تهو ما يي يف اإلستراتيجية األمريكية، والتهديدات األمريكية ملا يسمى بدول حمور الشر عودة األمن مبفهومه العسكرو

 42هذا ما جعل فرنسا تنسحب ملدةو) املفهوم اجلديد لألمن(لسلميةلدولية بالطرق ابية يف حل املشاكل اواإلستراتيجية األور
ة ملنطقة األوربية لتعود مع املرحلإال دليل على عدم موافقة فرنسا للوجود األمريكي يف ا وما هذا عاما من احللف األطلسي

وربة األمن األوريب بل ي فرنسا عن فكرة أ، و لكن هذا ال يعين ختلحكم الرئيس الفرنسي ساركوزي نيكوالساحلالية من 
ظهر ذلك جليا يف أزمة ما يعرف بالدرع الصاروخي األمريكي يف احلدود األوربية الشرقية أين عارضت فرنسا عكس ذلك و
  .بشدة ذلك

    التوجه األمين األطلسي لربيطانيا :املطلب الثاين

ية اختالف التوجهات الفرنسية ضمبراحل عدة ظلت خالهلا قالدفاعية األوربية ت عملية تبلور السياسة األمنية ومر
ففي الوقت الذي كانت يام سياسة أمنية أوربية مشتركة، الربيطانية حول اخلطوط الرئيسية هلذه السياسة هي العقبة الرئيسية لق

وة، وأكثر ق توازناأكثر  سن حتالف عرب األطلنطي بصورةفاعية وأمنية أوربية سوف تدعم وحتترى فيه فرنسا أن ظهور سياسة د
فإن الواليات املتحدة األمريكية سوف تصبح يف عزلة ة جادة على إدارة شؤوا األمنية، ترى بريطانيا أنه إذا أظهرت أوربا قدر

  .و قد ينهار احللف األطلسي

ظمات املن فربيطانيا من تاتشر إىل طوين بلري ظلت متحمسة للدفاع عن الطرح القائل بتكامل وظائف الناتو مع
، فاالحنياز 92"إن التعاون العسكري األمين يف إطار االحتاد األوريب ال جيب أن يكون منفيا للناتو: "األوربية حىت إن بلري قال

تباطات الربيطاين للواليات املتحدة األمريكية يعتربه الكثري من املؤرخني و علماء السياسة الدولية بأنه احنياز طبيعي نظرا لالر
  .احلضارةجة االشتراك يف اللغة و املزاج والواليات املتحدة بل ميكن أن يقال عنه عالقة فطرية نتيية بني بريطانيا والتارخي

                                                             
David(garnem),"the politics of European defense coreperation",germany,France,britain and America 92 a(1988): 

 http://ecssr.aeoe.2001   
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ء سياسة خارجية أمنية مشتركة ومستقلة وبريطانيا تلعب الدور السليب و منذ قيام االحتاد األوريب اقتصاديا إىل حماوالته بنا
لك املبادرات مثال ذشترك يف أمور كثرية، واالنعزال أو تعطيل القرار املاوالا االنفراد ولك من خالل حمالوصول إىل ذ يقتعو

طة وصول احملافظني للسلوزن كبري داخل االحتاد األوريب وية اليت قد حتصل يف دولة ذات لبات الداخل، فالتقاألوربية يف اخلليج
خاصة اليت أحدثها يف سياسة بريطانيا يف كافة امليادين و تغريات جذريةهذا األخري  بقيادة مارغريت تاتشر حيث أحدث

رب الباردة منذ بداية فحكومة تاتشر اعتمدت جا سياسيا جديدا متيز بالتزامها األطلسي املطلق يف احل، 93اخلارجية
لكنه و )Euroscepticism(قد نتج عن ذلك منو التيار املشكك بالفكرة األوربية داخل حزب احملافظني الربيطانينيالثمانينات، و

  .حورب فيما بعد

  :هيا مع الدول األوربية الشريكة وو متثلت السياسة الربيطانية يف تلك املرحلة بإستراتيجيتني رئيسيتني يف عالقا

  )حرب اخلليج(ناقض مع السياسة األمريكية تتإستراتيجية تعطيل املبادرة الدبلوماسية املتمايزة إن كانت  -

  .واحلرب على أفغانستان )1998(العدوان على العراق، )1986(االعتداء األمريكي على ليبيا :ار املنفرداختاذ القر -

هذا دون التشاور مع أعضاء األمريكي باملرور على أراضيها و فاحلرب األمريكية على ليبيا مسحت بريطانيا لقوات الطريان
هذا ما استدعى الدول األوربية من القانون األوريب املشترك، و 2- 30ة هو أمر تتطلبه املادحتاد األوريب باعتبارهم شركاء واال

تنكار ، إال أن هذا االسباملرور على األراضي الربيطانية إىل استنكار االنفراد الربيطاين باختاذ القرار بالسماح للطريان األمريكي
هذا إن دل إمنا يدل على مكانة األعضاء، و ود فعل دبلوماسية من طرفإمنا كان عبارة عن ردمل يترتب عليه أي عقوبات و

  .بريطانيا كقوة داخل االحتاد األوريب

، لذلك ال دت يف ذلك إىل قرارات جملس األمنفربيطانيا استن، 1998فيما يتعلق مبشاركة العدوان األمريكي على العراق عامو
 1-ا للمادة ييب بسبب أن هذا االشتراك جاء منافييعترب منافيا ألي موقف مشترك إال أنه أثار ردود فعل داخل االحتاد األور

إستراتيجية االحتاد لكن مبادرة سياسية ختل بوحدة اجتاه واليت تتمحور أن ال يتخذ أي من الدول األعضاء ملعاهدة ماسترخيت و
  :94بريطانيا يف الدفاع عن موقفها استندت إىل مبدأين اثنني

  .اليت اتفقت دول االحتاد على االلتزام افرض احترام قرارات جملس األمن و املشاركة الربيطانية كان هدفها: األول

  .تنص على أن السياسة الدفاعية املشتركة ال تعيد النظر إىل التزامات الدول األعضاء يف احللف األطلسي 4-أن املادة ي:والثاين

للواليات املتحدة األمريكية على اإلرهاب  ةأما فيما خيص احلرب على أفغانستان أو ما يعرف باحلرب اجلديد
ألن جملس األمن الدويل منح ديد لكل أعضاء احللف األطلسي وبأن ديد الواليات املتحدة األمريكية هو  ترىفربيطانيا 

                                                             
  .224-223ص ص مرجع سابق، ،)را(، فؤاد )كمال(حممد مصطفى  -93

  .225، مرجع سابق، ص)را(، فؤاد )كمال(مصطفى حممد  - 94
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بالقانون ، فإن األمر كذلك مل يكن خمال احلرب ضد اإلرهاب حبرا على ما أمسته اليات املتحدة األمريكيةالضوء األخضر للو
  .من أوربا رغم بعض االجتاهات املعارضة هلا آخرينفيها أعضاء   املشترك إال أن هذه احلرب شاركاألوريب

إىل جانبها إيطاليا اعتبار احتاد أوربا معاهدة ماسترخيت رفضت بريطانيا وو حىت خالل املفاوضات األوىل حول 
، و هذا ما جعل عملية جتسيد السياسة تعلق باملسائل األمنية الدفاعيةيالغربية وسيلة خاضعة لتوجهات االحتاد األوريب فيما 

  .األمنية األوربية املشتركة تسري بوترية بطيئة

سياسية أمنية أوربية بدأت تظهر مالمح جديدة على التوجهات الربيطانية فيما خيص بناء  1998إال أنه يف عام
-الفرنسية "سان مالو"، و جتلى ذلك يف قمةينيمعادية لألمريك رجيسكي عن نزعة إجنليزية جديدةب، حيث حتدث مشتركة

فقد "نية األوربية لتصبح عامل دفع هلاحيث حتولت بريطانيا من كوا عنصر إعاقة للهوية األم، 1998الربيطانية يف ديسمرب عام
ة فاعلة دف االستجابة لألزمات طالبت بضرورة امتالك االحتاد األوريب القدرة على العمل املستقل املستند إىل قوات عسكري

  .هذا من شأنه أن يقلص اعتماد أوربا على الواليات املتحدة األمريكيةو 95"الدولية

يف العديد من القضايا الدولية  اتضح ذلكناء سياسة أمنية أوربية مستقلة وإال أن نوايا بريطانيا مل تكن حسنة اجتاه ب
بذلك شر للواليات املتحدة األمريكية واملباأا احلليف الصريح و مريكاأإستراتيجيو ليس غريب على دولة يؤكد اخلرباء و هذاو

، حيث تقول األوىل بضرورة ربا مقاربتان األوىل استقاللية وتتزعمها فرنسا والثانية إذعانية وتتزعمها بريطانياتتجاذب أو
وربية على األطلسية رغم بأولوية الرابطة األلف األطلسي ولدفاع مستقلة عن احلبناء هوية لقاللية القرار السياسي األوريب واست

دعم كل مواقف واشنطن يف األزمات ذعان األوريب للمظلة السياسية واإلستراتيجية األمريكية و، بينما تقول الثانية باإلتكاملها
  .96ى األوربيةبأولوية الرابطة األطلسية علعسكرية أوربية مستقلة عن احللف واستبعاد قيام بنية دولية وال

و قد جتلى الصراع الثنائي بني فرنسا و بريطانيا حول بناء سياسة أمنية مستقلة أم ال ، حينما عقدت بروكسل قمة 
للدفاع  جيكية واللوكسمبورغية، وقد خصصترئيسي احلكومتني البلو" شرودرشرياك،"، مجعت2003أفريل  29رباعية يف 

قد سبقها باإلعالن أن بريطانيا وباقي األوربيني لن يقبلوا  "توين بلري"عن أمريكا، وكان الستقالليةاألوريب أمال يف املزيد من ا
أن سياسة دفاعية أوربية لن ا انعقدت خارج مؤسسات االحتاد وأما إسبانيا فاعتربت بأاحللف األطلسي، ) ينسف(بشيء

  .97"حتققها ثالث أو أربع دول مبفردها

، لتؤكد هذه القمة أن اقتضى األمربأن بناء سياسة أمنية أوربية قد يتواصل دون بريطانيا  ددهذا ما جعل فرنسا و
، و هذا ما جعل الواليات املتحدة األمريكية ء الدفاع األوريب و هندستهمدى عمق اخلالفات الفرنسية الربيطانية حول بنا

                                                             
  .94- 88ص ص ، مرجع سابق، )عوين(مالك  - 95
  .، مرجع سابقأين؟ إىل ..العالقات األوربية األمريكية ) عبد النور(بن عنتر - 96
  .املرجع نفسه-  97
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، حيث تعمل من خالل واسطة حلفاءها األوربينيلفرنسا بتطمئن و ذلك من خالل تقويض أي نزعة استقاللية مستقبلية 
  .احللف األطلسياحللف إلجهاض كل احملاوالت اليت تسعى للوصول إىل دفاع أوريب مستقل عن 

أمريكا إىل الدول  األوربية ذات الرتعة جهة من بريطانيا ورمبا األحداث اليت جرت يف البلقان هي خري رسالة موو
، وقد أظهرت عدم مقدرة االحتاد اليات املتحدة األمريكية التدخل ألوربا دون املشاركةترك الواألمنية االستقاللية من خالل 

  :، و هنا برزت رؤيتنيه الداخلية دون دعم أمريكي أطلسياألوريب على إدارة أزمات

 ألمنية األوربية واحللفة الدفاعية وااالحتاد األوريب حول العالقات املستقبلية بني السياسحلوار بني حلف األطلسي وتنظيم ا-
  .باعتبارمها يتحمالن مسؤولية األمن األوريب

مهام خاصة باالحتاد األوريب مع اعتماده على أصول األطلسي فقط، ، مهام خاصة حبلف أمناط من املهام العسكرية 3حتديد-
  .مهام خاصة باالحتاد األوريباحللف األطلسي، 

فهي ضمن السرب  ن السرب االقتصادي األوريب إال أا من اجلوانب األمنيةو من هنا يتضح أن بريطانيا رغم وجودها ضم
  )القزم السياسيالفيل االقتصادي و(ريين يطلقون على االحتاد األوريب، و هذا ما جعل الكثاألطلسي األمريكي

ارضة للواليات دفاعية معأي سياسة أمنية و هي تدعم الرؤية اليت ترى أنفربيطانيا من البدايات األوىل و و لذلك
 Food for"الذي جاء حتت مسمى غذاء العقول ذا ما دعمه االفتراض الربيطاين و، و هملتحدة األمريكية ليس هلا مستقبلا

thayt" يف مواجهة املبادرة  طلسيلحلف األلالذي يدعو إىل خلق خلية أوربية للتخطيط تعتمد على مركز القيادة العسكرية و
  .ذلك بإنشاء مركز قيادة عسكريةو) ، بلجيكا، واللوكسمبورجفرنسا، أملانيا(يةالرباع

إزاء و ما ميكن قوله هو أن احلدث األبرز على الصعيد الداخلي األوريب يتمثل يف املوقف الفرنسي األملاين املوحد 
كمحاولة األمريكية و با املطلقة للقراراتهو يعترب مبثابة موقف مشترك من أجل كسر تبعية أوراحلرب األمريكية على العراق، و

معسكرين األول  إلرساء مبادئ جديدة يف العالقات األمريكية األوربية هذا املوقف هو ما تسبب يف ظهور استقطاب حاد بني
، و قد أدت التفاعالت الداخلية  عن الواليات املتحدة األمريكيةالثاين يدعو إىل مزيد من االستقالل األوريبذو توجه أمريكي و

يعمل على كسر جهود ) إيطاليابريطانيا، إسبانيا، و(الف أجنلو التيين بني إىل ظهور حت 2003ألوريب على مدى سنةلالحتاد ا
كان ذلك من خالل عملية تقاللية على التأثريات األمريكية، و، الساعية إىل نوع من االس)األملاين/الفرنسي(احملور األول 

اإلسباين كردة فعل  /هذا التوجه للمحور الربيطاين نكااإلضافة إىل الربتغال، والدمنارك ب استقطاب الدول األسكندنافية مثل
بريطانيا على أنه  الذي اعترب من طرفو 2003جانفي23ألعمال احملو الفرنسي األملاين من خالل إصدار إعالن اإلليزيه يف 

و هو ما لقي معارضة كبرية  ،مريكي باملنطقةف كسر التواجد األ، دإعادة تأسيس وتقارب يف العالقات الفرنسية واألملانية
اليت ولندا والتشيك وار و، الربتغال و الدمنارك و بلدول األوربية على غرار بريطانيا، إسبانيا، إيطاليامن طرف العديد من ا

الرغم من أن على اسة واشنطن حيال األزمة العراقية، ووجهت خطابا للواليات املتحدة األمريكية مفاده أا مؤيدة لسي
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، إال أنه مبثابة تعبري شديد اللهجة موجه للمحور الفرنسي األملاين كتعبري لتك تضمن من الناحية الفعلية أي جديداخلطاب مل ي
  .بشكل ظاهر ةأطلنطي/وروالدول عن ميوهلا األ

قسام املوقف األوريب إىل رد االنشقاق بني احملورين السالف ذكرمها إىل عاملني كان هلما معا تأثري كبري يف ان ميكنو
  .قسمني إزاء احلرب األمريكية على العراق

  .دوره يف توجيه عدد كبري من دول االحتاد األوريب خاصة الشرقية إىل املظلة األطلنطيةالعامل األمريكي و: العامل األول -

فق االقدرة على بلورة احلد األدىن من التو عدم فاعلية آليات اختاذ القرار داخل االحتاد األوريب من جانب عدم: العامل الثاين -
  .بني أعضائه حول القضايا الرئيسية الدولية

مل يقتصر العجز يف آليات اختاذ القرار حول األزمة األوريب على الساحة الدولية ومما أثر بدوره على املكانة اليت بلغها االحتاد 
إىل القضايا الداخلية أين أثبت ضعفه من خالل فشل القادة  العراقية أو غريها من القضايا اخلارجية بل تعدى ذلك حىت

  .2003األوربيون يف التوصل إىل إقرار الدستور األوريب املوحد عام 

مرحلة ما قبل احلرب من كل ما سبق نستطيع أن نضع مرحلتني على مستوى التفاعالت الداخلية األوربية األوىل و
نية الداخلية بني دول االحتاد األوريب حول الشأن العراقي ي، حيث أدت اإلختالالت البعلى العراق والثانية مرحلة ما بعد احلرب

إىل جانبهما  أملانيافرنسا ويف تغيري منط التفاعالت خالل النصف الثاين من احلرب على النصف األول، من خالل اجتاه كل من 
  .98يف مسارين متوازيني ذلك بالسريبلجيكا إىل حماولة تلطيف األجواء وشركائهم األوربيني و

من خالل تأييد واشنطن على  الواليات املتحدة األمريكيةاللعب بورقة التعاون عرب األطلنطي بغرض دئة األمور مع : األول -
ممارسة ضغوط أمريكية أوربية مشتركة و) ما حيدث إليران اليوم(لنوويةالتقنية اانتشار أسلحة الدمار الشامل، و صعيد ملف منع

  .كوريا الشماليةإيران و: الطاحمة المتالك أسلحة نووية مثلالدول على 

عرب عقد  2003فيتمثل يف وجود تقارب فرنسي أملاين بريطاين على مدى النصف الثاين من عام: أما املسار الثاين
حيث كان املقصد األساسي  قات مع واشنطن مرورا بربيطانيا،عترب على أنه حماولة فرنسية أملانية لتحسني العالأ ، و هو ماقمتني
  .ع عضوية االحتاد األوريبيتوظيف الرغبة الربيطانية يف عدم االنعزال عند توساولة الستقطاب بريطانيا وحم

  السياسة األمنية األوربية بناء أثره يفد األوريب وتوسيع االحتا: املطلب الثالث

تسبب مشروع مارشال اجلديدة الرأمسالية الغربية، و ورباعالن عن ميالد أاإلإىل  1989منذ ايار جدار برلني عام 
حتاد األوريب فقد اتفق األوربيون منذ انتهاء احلروب املدمرة إىل بناء األمريكي يف بناء قاعدة أساسية لقيام ما يسمى حاليا باال

حتاد األوريب يف جماالت إنشاء االب هلم ذلك حيث مت االنطالقوبا من الرتاعات واحلروب، وكان يب واحد يقي أوروبيت أور
                                                             

   .مرجع سابق، "الدفاعسياسة األوربية يف جمايل األمن والفرنسا و" -  98
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كان جناح التجربة و...) فية االجتماعية الثقالف القطاعات األخرى االقتصادية واألمن ليتطور بعد ذلك ليشمل خمتالدفاع و
فتنامي القبول "لدولهحتاد أوريب على خلفية عدائية ااألوربية خاصة يف جانبها االقتصادي مبهرا حيث مل يتوقع العامل بناء 

يف آليات الدفاع  راك أكرب قسم من أورباتمبكر و أوسع النطاق لالحتاد األوريب استند إىل املنطق القائل بضرورة اشبتوسيع 
عملية التوسيع احتمال جناح أوربا يف أن تصبح أكثر اعتمادا على نفسها يف احتواء ما يواجهها من  فتكذلك و...اجلماعي

  99"حتديات أمنية

بإنشاء املنطقة األوربية  اللوريناأللزاس وأملانيا بإاء الصراع بينهما فيما خيص فرنسا و انت البدايات األوىل بنيكو
بدأ  "أوربا لألوربيني"، و حتت شعار إىل باقي الدول األوربية الغربية، لتمتد بعد ذلك فكرة أوربا املوحدة لبللفحم و الص

يد ، كذلك بدأت العملية يف توسيع االحتاد األوريب بانضمام العدع أوربا الحتواء مجيع الرتاعات والتهديداتالتفكري يف توسي
 15تتسابق يف االنضمام هلذا العمالق االقتصادي فقد توسعت عضوية االحتاد األوريب لتشمل من الدول اليت أصبحت تتنافس و

دولة  25، ليصل إىل يتزايدبانضمام كل من فنلندا والسويد والنمسا، لتعرف العملية تطورا والعدد  1995إىل 1993دولة من
، ففي ارا يقضي بتوسيع االحتاد األوريباختذ األوربيون قر 2002ففي عام "بانضمام جمموعة من الدول وسط وشرق أوربا 
وريب حتاد األلالمت االتفاق على أكرب عملية توسيع  2002ديسمرب 13و 12اجتماع مبجلس االحتاد األوريب بكوبنهاجن بني 

، و دعت هذه تفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا ، سلوفاكيا، سلوفينيا، الرية التشيك، هنغاريا، استونيا، قربصمشلت كل من مجهو
  .100"الدول لالنضمام

من وجهة نظر أوربية هي محاية د األوريب منذ البدايات األوىل وقد كان اهلدف األول من عملية توسيع االحتاو
بعد انفكاك االحتاد السوفييت حدث تغيري على مستوى اإلستراتيجية األوربية احملتملة، و الكيان األوريب من االختراقات السوفيتية

مجاعات : من خمتلف خملفات االحتاد السوفيييت السابق حبيث أصبح اهلدف األوريب من توسيع أوربا حنو الشرق هو محايتها
  . ..نطقة الشرقية ة النووية يف املنتشار تكنولوجيا األسلحا، إرهابية، اجلرمية املنظمة

فالقبول بفكرة توسيع االحتاد األوريب سواء أكان ذلك حنو "أمين ألوربالذلك يعترب التوسع األوريب حنو الشرق يف ذاته حتد 
  .101"الشرق أو اجلنوب سوف يطرح ذلك بالتأكيد حتديات أمنية يف وجه األوربيني

حترر دول شرق أوربا من اهليمنة احلرب الباردة بني املعسكرين، وهاء انتن بعد ايار االحتاد السوفييت وو يقصد هنا أ
بدورها هلا آثارها  واليتالطائفية النعرات العرقية و السوفيتية جعل معظم تلك الدول تعرف حاالت من عدم االستقرار نتيجة

بالتايل بني دولة أو داخل دولة و لرتاعاتى هو القضاء على خمتلف امسهدفه األاد أوريب خال من خمتلف العوائق وعلى بناء احت
فرغبة أوربا يف توسيع االحتاد األوريب حنو الشرق بالقدر الذي يساهم فيه باحتواء مجيع التهديدات القادمة من تلك املنطقة إال 

رب مع إال أن السياسة اجلديدة لدول شرق أوربا القائمة على أساس التقا ،أن ذلك يكلف أوربا و يضعها أمام حتديات كبرية
                                                             

  .392سلح ونزع السالح واألمن الدويل، مرجع سابق، صالت، "توسيع الناتو و االحتاد األوريبإصالح قطاع األمن و " ،)كاباران(مارينا  -  99
  . 150ص مرجع سابق، ،"األمن العامليالنظام األطلسي األوريب و" ،)أنطوين(إيان -  100
  .نفس الصفحة، املرجع نفسه -  101
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ا على االنتقال حنو الرأمسالية كذلك مساعدو ...السياسية و، االجتماعية مساعدا يف اجلوانب االقتصادية الغرب لغرض
، فبالنسبة ألوربا الغربية كانت هذا ما حتتاج إليه ألن حتول هذه الدول حنو النظام الرأمسايل يعترب يف حد ذاته واحلرية االقتصادية
  .ا الغربيةمكسب أمين ألورب

صة يف السياسية خاء نفسها من اجلوانب االقتصادية واالجتماعية وبناتشكيل و عادةإذلك عرفت القارة األوربية ل
 الدول املركبة مثل ما حدث يف تشكسلوفاكياتفكك بعض اتمعات اإلقليمية و ، و هذا بسببفترة ما بعد احلرب الباردة

با حنو حتوهلا إىل واألزمات اليت مست دول شرق أورمستقلتني إثر إجراء استفتاء، ولتني من خالل تقسيمها إىل دو 1992عام
من أجل االنضمام لالحتاد أساسي من طرف أوربا الغربية كشرط أول واقتصاد السوق كأول عمليات اإلصالح املفروضة 

موعة من االشتراطات إىل جانب الشرط ، إال أن عملية االنضمام لالحتاد األوريب حتتاج حسب دول غرب أوربا إىل جماألوريب
سب أوربا األمين املتمثل يف اإلثنية ألن مكمن، وإاء الرتاعات العرقية واملتعلقة أساسا بإصالح قطاع األو  102األساسي األول

حتاد ن شروط االنضمام لالاألخطار القادمة من جهتها الشرقية قائم يف األساس على كل ما سبق ذكره ماحلد من التهديدات و
، و جتدر ...دير ارمني واإلرهابيني ، فأوربا تعترب دول شرق أوربا هي مبثابة مصدر خطر دائم هلا من خالل تصاألوريب

، فهي منطقة رغم العامل إثارة للرتاعات الدولية والداخليةاإلشارة هنا بالضبط إىل منطقة البلقان اليت سجلت كأحد أهم مناطق 
ي لبلداا إال أا يف حاالت كثرية تعرف انفالت أمين خطري هذا االنفالت األمين يشكل خماطر على أا تعرف توجه دميقراط
موعة دول تعرف ، فالبلقان تتألف من جمء أوربا موحدة اقتصاديا، اجتماعيا، سياسيا وأمنيابنا لاخلطة األوربية من أج

ألبانيا، يوغسالفيا (ول هي هذه الدعلى أساس اهلوية والدين وقة إثر نزاعات دينية تسببت يف دمار املنطاختالفات عرقية و
، فهذه الدول بعد احلرب الباردة مباشرة و تفكك االحتاد السوفييت وجدت نفسها )السابقة، صربيا، اجلبل األسود وكوسوفو
اجتماعيا واء اقتصاديا اليت عجزت عن توفري االستقرار لبلداا سو"* بالدول الفاشلة"دول ذات حكومات فاشلة أو ما يعرف

الناجتة عن مشكالت احلكم الطويل، و قلة خربا  فبدرجات متفاوتة تعاين دول البلقان كافة ظاهرة الدولة الضعيفة"أو سياسيا
الل من منظمات اجلرمية الدولية ومن ضمنها جتارة ، و قد جعلها هذا األمر عرضة على حنو خاص لالستغكدول جديدة
  .103"خطر اإلرهابينيمواد أخرى خطرة، ونقل مهاجرين غري شرعيني وألسلحة وريب ااملخدرات و

، لكنه شرق أوربا قد حيسن من أمن أوربا ضعت يف حسباا أن توسيع االحتاد األوريب ليشمل دولفأوربا الغربية و
على عاتقه مهمة تشجيع يف نفس الوقت سوف يضع االحتاد األوريب أقرب للمناطق املضطربة إال أن االحتاد األوريب وضع 

، من أن تنشئ خطوط فاصلة جديدة ألوربا، فمن مصلحة أوربا حملكومة جيدا يف منطقة شرق أورباوجود حلقة من الدول ا

                                                             
 102- Marie cristin (demortor), « Réflexions le construction de l’Europe de la Security, defence national, 

n10,paris,1995,p40.   
  .393التسلح نزع السالح واألمن الدويل، مرجع سابق، ص"ان الغربية إصالح قطاع األمن يف بلدان البلق"، ) ينكاربا(مارينا  - 103

 يؤديمل تؤدي إىل فشل الدولة داخليا وخارجيا و، كلها عوااملدينالرتاع استغالل السلطة، املؤسسات الضعيفة وعدم وجود حماسبة والفساد واإلدارة السيئة و :الدول الفاشلة* 
تزيد من عدم رة خطرية تقوض اإلدارة الدولية وو ظاه، ففشل الدولة ها أو باألحرى عدم القدرة على ذلكبالتايل عدم القيام باملهام املناطة هذا إىل ايار مؤسسات الدولة و

  .االستقرار اإلقليمي
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السياسي على اجلريان يف اجلانب الشرقي مع معاجلة املشاكل السياسية هناك يف نفس توسيع فوائد التعاون االقتصادي وخالل 
  .الوقت

، ة فيما خيص اجلانب الشرقي للقارةنزع السالح قد دخلت جمال اهتمام أوربا الغربية ضبط التسلح ويكما أن عمل
واليت ) اتفاقية املبادرة الرابعة(ة البلقان مبوجب اتفاقية فلورنسافتطبيق احلد من األسلحة على املستوى دون اإلقليمي يف منطق

ما ميز هذه االتفاقية أا تبين و... 1996وغسالفيا االحتادية يف العام ، ومجهورية يوقعت عليها البوسنة، اهلرسك، كرواتيا
هذا بدوره يساهم يف حتقيق هدف أوربا الغربية يف ازن القوى بني الوحدات احمللية وعلى تو األمن العسكري لشبه إقليم البلقان

تفاقية ناجحا يف قد كان تنفيذ هذه االية ولقارة األوربالقضاء أو على األقل ختفيف املخاطر القادمة من اجلهة الشرقية ل
  .2002عام

إن رغبة االحتاد األوريب يف التوسع حنو حدوده الشرقية جعله يشهد يف الوقت نفسه تغريا يف اال األمين مرورا قبل 
من خالل  1999هذا ما أدى إىل بروز مشاريع نظام أمين داخلي منذ سنةو... ت االقتصادية واالجتماعية ذلك بتطوير ااال

قق تحت، سنوات 4العدالة على مدى نفس السنة لتطوير جمال احلرية واألمن و أكتوبر من 16-15اجتماع الس األوريب يف
فاالحتاد األوريب قبل أن يقبل طلبات الدول "ون وتتجاوز حرية تنقل األفرادملتزمة بالقانفيها حرية العيش يف بيئة آمنة، و

مبا يف ذلك االستقرار  ظلة األوربية اشترط عليها الوفاء مبعايري كوا عن الدميقراطية الدستورية العاملةالشرقية باالنضمام للم
، أما املؤسسي وحكم القانون واحترام حقوق اإلنسان ومحاية األقليات واقتصاد السوق التنافسي، هذا على املستوى السياسي

اخلارجي على تنفيذه يف جمال األمن الداخلي و يكون لديها القدرة علىركة وعليها تقبل املكتسبات املشتعلى املستوى التقين 
 104"حد سواء

إعداد برامج تنماوية مقدمة على شكل إىل وضع و) األمن يعين التنمية(وربا الغربية وفقا ملبدأ ماكنمارلذلك سعت أ
وره يف حتقيق دالذي يساهم بمن الداخلي وية من أجل اخلروج من أزماا وحتقيق األمساعدات للدول الشرقية للقارة األورب

ؤدي إىل األمن الداخلي  للدولة أمن الفرد ي(، ق األمن من خالل مفهومه اإلنسايناألمن اخلارجي فأوربا الغربية تركز على حتقي
  )الدويلوبالتايل حتقيق األمن اإلقليمي و

يها فرصة تارخيية لتوحيد ، فبينما يرى البعض فبينيأثارت جدال واسعا بني األور إال أن مسألة توسيع االحتاد األوريب
عتربها البعض اآلخر أا مشكلة وخطر دد الوحدة ي ...بناء سياسة أمنية أوربية موحدة أوربا وحتقيق األمن واالستقرار و

الفرنسي األملاين بعد  مة للمحوررمبا كان توسيع االحتاد األوريب حنو الشرق من خالل ضم دول البلقان هو مبثابة صداألوربية و
 ...أكد هذا األخري أن معظم تلك الدول هلا ميوالت أمنية أطلسية أمريكية ذلك أن بعض األعضاء اجلدد مثل التشيك و ار ت

فالتطور الربيطاين ... ، يف نفس مقام أوربا إن مل نقل أكثر ا على الرابطة األوربية األطلسيةبتأكيدهمعروفة بوالئها األطلسي و

                                                             
Marie cristin (demortor), « Réflexions le construction de l’Europe de la security,op.cit,p42.-104   
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، شاركها بعض األعضاء اجلدد هذا التصور ألم حيبذون اقتصادي دون مصاحل سياسية مشتركةلذي يرى يف االحتاد كيان ا
  .105أطلسية بقيادة أمريكا/بقاء القضايا األمنية حتت راية الرابطة األورو

بناء سياسة أمنية أوربية  دماليت ال ختهذه املوجات اجلديدة من التوسع ولذلك أصبح احملور الفرنسي األملاين ال حيبذ 
لعب دورا رياديا يف إحراز ا قويا لتوسيع االحتاد األوريب و، أما احملور الربيطاين فقد كان مؤيدطمح إليها احملورموحدة كما ي

اد مام العشر دول اجلديدة لالحتبدأت مفاوضات انض 1998تقدم يف هذه العملية ففي فترة رئاسة بريطانيا لالحتاد األوريب عام
كان رئيس الوزراء الربيطاين السابق توين بلري يدعو إىل انضمام دول جديدة يف الوقت املناسب للمشاركة يف انتخابات و

إال أن أهداف بريطانيا من توسيع االحتاد األوريب حنو الشرق هو حتت علم سابق بأن تلك الدول ، 2004الربملان األوريب
  .األملاين اخلروج عن املظلة األطلسية/رنسيالف رستكون عائقا يف وجه حماوالت احملو

                                                             
  :انتقام أوروبا من التاريخ...، تأثري توسيع االحتاد األوريب )عبد النور(بن عنتر  -105

http://www.aljazzera.net/nr/exers/bb96868f   
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  .حلف األطلسي  اسة األمنية األوروبية وتأثرياتالسي: املبحث الثالث 

ثنائي القوي عرف العامل منذ اية عقد الثمانيات جمموعة من التحوالت اجلذرية واليت مست بنية النسق الدويل 
ومن مث تفكك االحتاد السوفييت الشيوعية يف شرق ووسط أوروبا،  اإليديولوجيةثار ندوكان من أهم تلك التحوالت االقطبية، 
لور مالمح نسق جديد ب، ومن هنا بدأ التكلم حول ت"وارسوا"سمي حبلفيوهذا بدوره أدى إىل زوال ما  1991يف ديسمرب

 غالبية، لذلك ذهبت ال)حللف األطلسيواحلف وارسو، (ة القطبية وثنائية األحالفثنائيالالسابق القائم على  دويلبدل النسق ال
بالنظام الدويل "إىل اعتبار أن تلك التغريات هي البداية احلقيقية ملا يعرف ،ملرحلةالعظمى من دارسي العالقات الدولية يف تلك ا

نة هيم أن عن دثعندما حت "فوكوياما سفرانسي"ورمبا هذا ما جسده الباحث األمريكي ذو األصول اليابانية  ،"اجلديد
عامة االحتاد السوفييت بزار الكتلة الشيوعية ي، فابريه وقولهعترب اية التاريخ على حد تعياإليديولوجية الليربالية والنظام الرأمسايل 

 على الساحة) حلف الناتو(وارسو اجلديد الذي سيلعبه الغرمي التقليدي حللف  ورممثلة يف حلف وارسوا جعل الكالم حول الد
تساؤالت أكادميية وقيادية حول مستقبل  الدولية، فانتهاء احلرب الباردة وزوال اخلطر السوفييت على أوروبا الغربية آثار عدة

تعلق ت هايار الظروف اإلستراتيجية، ومبا أن خرباء األحالف يرون أن مدى استمرارية احللف أو الناتو وقيمته وجدواه بعد تغري
يار ية التهديد الذي وجد من أجله لذلك يعتقدون بأن احلف األطلسي مل يعد لوجوده مربر بعد ارتمراباألساس بايار أو اس

  .حلف وارسو والكتلة الشيوعية

ه مل تكن صحيحة على ال التهديد الذي وجد من أجلبزوإال أن تلك الفرضية القائلة بضرورة زوال حلف األطلسي 
ي على التكيف مع املتغريات اجلديدة فقد استطاع أن يبق وقدرته على  إستراتيجيتهريينظرا لسرعة احللف يف تغأرض الواقع، 

 ، وكذلك قام بتطوير وظائفه لتتأقلم واملرحلةهدافه واستراتيجياته وحىت عضويتهع أي، من خالل توسنفسه كمنظمة حيوية
  .صنفها يف جمموعتني، واليت ميكن أن ناجلديدة من اية احلرب الباردة

ديدات املختلفة هوتتمثل يف استمرارية احللف يف تأدية دوره يف تأمني أعضاءه ضد األخطار والت :على الصعيد اخلارجياألول 
هذا ما يعرب عنه اخلرباء العسكريون واألكادمييون ومن طرف روسيا من خالل حفظ التوازن االستراتيجي يف القارة األوروبية 

تبار أن على اعمن واستقرار القارة األوروبية، خي احلذر منه على أوقدمي جيب تبأن حلف األطلسي وضع روسيا كخطر جديد 
لف يربر استمراريته على أساس فاحل :وعلى املستوى الداخلي               .خيتف متاماالسابق مل  التهديد العسكري السوفييت

من أوروبا هو أمن الواليات املتحدة األمريكية أطلسية هو استمرارية لتحقيق األمن األورويب وأن أ/ورووجوده كمنظمة أ أن
  .تقع بني دول وسط وشرق أوروبا ) ة والعرقية يالدينو نيةاالثاحلدودية، (وعدم ترك الرتاعات مبختلف أنواعها 

يعترب احللف األطلسي بوظائفه وأهدافه واستراتيجياته اجلديدة عائق أمام بناء  فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل لذلك
  ؟ سة أمنية أوروبية مشتركة ومستقلةسيا
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   )النشأة والظهور(احللف األطلسي : املطلب األول

راف عرفت العالقات الدولية منذ زمن بعيد ظاهرة األحالف العسكرية القائمة على أساس مصاحل متبادلة بني األط
داخل نفس احللف ونظرا لثقل بعض الدول داخل أحالف معينة، قسم تلك األحالف إىل أحالف ذات مراكز قوية وأخرى 

زوال اخلطر الذي وجد من أجله  دوره القائم على أساسه ومنها من طال عمره حىت بعد ىضعيفة ومنها من زال وانته
ألحالف العسكرية اليت استطاعت أن تتكيف مع واقع العالقات لوعية عن نقلة ن ، هذا األخري والذي يعرب"حلف األطلسي"مثل

الدولية لفترة ما بعد احلرب الباردة، فاحللف األطلسي جاء على أساس رغبة مجاعية، نتجت من خالل تعريف مجاعي للتهديد 
كاالحتاد السوفييت، واليت  كتلةيتمثل بشكل خاص يف وجود  1949األمريكي/كان حسب اخلطاب الرمسي األورويب والذي

  .1948مارس 17فرض وجود تكامل ذات طابع عسكري وهذا ما أدى إىل التوقيع على ميثاق إنشاء حلف األطلس يف ت

وكان ظهور حلف مشال األطلسي كنتيجة للتعاون املشترك واجلماعي بني دول األوروبية والواليات املتحدة 
من أجل ) اقتصاديا، سياسيا وحىت عسكريا(بات الدول األوروبية مبساعدالطلهذه األخرية  تاألمريكية بعد أن استجاب
ظهور حلف األطلسي له عالقة ببناء نظام للدفاع اجلماعي والذي سوفييت القادم من الشرق، لذلك فالتصدي للمد الشيوعي ال

نظيم الدفاع املشترك الغريب والتعاون واليت أيقنت الدول الغربية من خالهلا بضرورة اإلسراع يف ت "معاهدة بروكسل"جسدته
بروكسل وظهور  ة، وهنا يظهر االرتباط بني معاهد106)نواة ظهور احللف األطلسي(بينهم ملواجهة التهديدات األمنيةفيما 

  .ا جتسداحللف األطلسي من خالل املساعي األمريكية من أجل حتقيق ما جاء يف معاهدة بروكسل على أرض الواقع وهذا م

ر ، حيث كان هلما أثف األطلسي تعود لكتابني أمريكينيهناك من يعتقد أن البدايات األوىل لفكرة إنشاء حلإال أن 
  .كبري على الرأي العام األمريكي

رته األساسية تدور كوكانت ف 1939عام" س ستريتنكالر"وألفه " االحتاد يف احلال"تاب األول حتت عنوانالك
نظرية السالم "بني الدول الدميقراطية  لها احتادحمبالتايل جيب أن حيل شال ويكون فاسحول أن نظام عصبة األمم مصريه 

 ،ايرلندا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، السويد، النرويج، الواليات املتحدة األمريكية، كندا، بريطانيا( هظم حسبتواليت  "الدميقراطي
إال أن الفرصة مل تتاح هلذه الفكرة بالظهور بسبب إعالن  )ب أفريقا، احتاد جنوا، نيوزيلندا، استراليالدمنارك، فنلندا، سويسرا

 .1939لحرب عام هتلر ل

وتدور  1943عام" السياسة اخلارجية للواليات املتحدة"بمان حتت عنوانكاتب والترليللاب الثاين فكان تأما الك
  .سيما اجنلترا والواليات املتحدةالفكرته األساسية حول ضرورة تكتل الدول والشعوب الواقعة حول احمليط األطلسي 

                                                             
  .492-491، مرجع سابق، ص ص )السيد مصطفى(اخلري أمحد أبو  - 106
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، سة العزلة منذ عهد الرئيس السابقسياالواليات املتحدة األمريكية عن كان هلما أثر كبري يف ختلي  نالكتابا نوهذا
، يف اإلسراع يف توقيع معاهدة بروكسل وقد أسرعت التهديدات واألخطار السوفيتية على أوروبا الغربية من، رونجيمس مو

  .التوقيع على معاهدة حلف األطلنطيليتم يف ما بعد ، 1948مارس 17

، للدولة احلق يف الدفاع عن نفسها ، واليت تتيحمن ميثاق األمم املتحدة 51فقد تأسس حلف األطلس يف إطار املادة 
الثانية وعجز األمم  ، نتيجة النقسام العامل إيديولوجيا بني القوى الكربى بعد احلرب العامليةن مع دول أخرىمنفردة أو بتعاو

، وبدأت االتصاالت بني دول غرب أوروبا حول الدخول حللف اجلديد قواعد بناء نظام أمن مجاعي دويل املتحدة على إرساء
فرنسا، : (بواشنطن وضم كل من 1949ميعاد التوقيع يف أفريل وحدد اق اجلديديثأعلنت نصوص امل 1949مارس18ويف يوم

ية تعرف توسعا بانضمام أعضاء ، مث بدأت العمل)اسلندا، النرويج، الربتغال والدمناركرغ، إيطاليا، بريطانيا، بلجيكا، لوكسمبو
كل  مت انضمام 1952عضو ففي أفريل 16لريتفع عدد األعضاء إىلأربع دول أخرى إىل الدول املؤسسة ، حيث أنظمت جدد

حلف عقب التوقيع على اتفاقية باريس يف لالنضمام لل) ةالغربي(مجهورية أملانيا االحتادية كما دعيت من اليونان وتركيا، 
  .1955ماي  09تصبح عضو بصفة رمسية إال يف مل إال أا  1954أكتوبر

م املتحدة من خالل العيش يف وقد أكد ميثاق حلف األطلسي على أن الدول املوقعة عليه تؤمن مببادئ هيئة األم
توحيد جهودهم للدفاع املشترك واحملافظة على األمن  واالقانون وقد قرر سيادة، وإقرار الدميقراطية وحرية األفراد وسالم

نهم اخلاص، لذلك جاء يف ميثاقه بأنه على أم فالدول خارج احلل(املقابلة يطمئن احللف اآلخرين  واالستقرار الدويل ويف اجلهة
للحلف  االنضمام، وكان صفة خاصةوأنه غري موجه ضد أحد ب ،ليس الغرض منه العدوان على أحد" دفاعي حبت"حلف

  . 107يثاقاألطلسي قد حددها ميثاقه وفيما يلي  أهم مواد امل

د أو استعمال القوة يف ض املنازعات بالطرق السلمية وجتنب التهديف، بنصت على تعهد الدول األعضاء: املادة األوىل"
  .ما يطابق ميثاق األمم املتحدة عالقام 

تعهد الدول األعضاء بالعمل على توثيق عالقام الثقافية واالقتصادية واالجتماعية وذلك لدعم نصت على : املادة الثانية
  .مل على استقرار األحوال الداخلية، كما يتعهدوا بالعل لتستطيع التصدي للتيار الشيوعيالتعاون بني الدو

داء دول األعضاء الفردية واجلماعية يف صد أي اعتنصت على إقرار مبدأ التعاون املتبادل لتقوية إمكانيات ال: املادة الثالثة
  .مسلح يقع عليها

حدوث ديد لسالمة أراضي  نصت على إقرار مبدأ التشاور فيما بني األطراف املوقعة على امليثاق يف حالة: املادة الرابعة
  .ديد استقالهلا السياسي وأمنها، أو إحداها

                                                             
 .، نفس الصفحة، مرجع سابق"حلف األطلسي تطوره حىت إعادة تأسيسه بعد انتهاء احلرب الباردة وآفاقه املستقبلية"، )أيوب(نافع  -107
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، ونصتا على أن أي اعتداء مسلح على إحدى الدول األعضاء إقرار مبدأ الضمان املتبادلتشري إىل : املادتني اخلامسة والسادسة
من  51يعترب اعتداء مسلح على باقي الدول كذلك وجيب املبادرة ملباشرة حق الدفاع الشرعي الفردي واجلماعي وفقا للمادة 

  108ميثاق هيئة األمم املتحدة

  ، وأهداف هيئة األمم املتحدة تماشى ومبادئحللف وأهدافه واليت وضعت لتومن خالل مواد امليثاق مث استنباط مبادئ ا

 : املبادئ  - أ

 تسوية مجيع الرتاعات الدولية بالطرق السلمية  -

 االمتناع عن التهديد أو استعمال القوة  -

 التعاون املتبادل بني دول احللف يف مجيع ااالت  -

  املتحدة ملنصوص عليها يف ميثاق هيئة األممأال تؤثر املعاهدة على حقوق األطراف والتزاماا ا -

 عدم الدخول يف اتفاقيات تتعارض وهذه املعاهدة  -

 109التشاور مع األعضاء فيما خيص مسائل األمن -

باب احلقيقية اليت أنشء من يتضمن ميثاق حلف األطلسي جمموعة من األهداف واليت تعكس األس: األهداف -ب          
  : أجلها، وأبرزها كاأليت

 .الوديةالعمل على توثيق العالقات الدولية السلمية و -

 .ل على استقرار ورفاهية دول احللفالعم -

 .حتقيق التعاون فيما بني األعضاء العمل على -

  .توحيد اجلهود للدفاع املشترك واحملافظة على األمن والسلم الدوليني -

ممكنة والتعاون املشترك كما تعترب  ، وبكل وسيلةأي هجوم مسلح بشكل فردي أو مجاعيالعمل على مقاومة  -
أمريكا  إضافة إىل مشال احمليط األطلسي نطاق عمل احللف ، وأوروبا الغربية بشكل خاصكل عامشبأوروبا 
 ).كندا، الواليات املتحدة(الشمالية

                                                             
  .املرجع نفسه، نفس الصفحة  - 108 
  .نفس الصفحة، نفس املرجع -109
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حللف، اللجنة جملس ا(املدنية والعسكرية ، فيتكون من جمموعة من اهلياكل التنظيمية لف من الناحية اهليكليةأما احل -
  )  ألمانة العامة، االعسكرية

يعترب جملس احللف مبثابة السلطة العليا داخل احللف وقد مت إنشاءه  "North atlantic concille"جملس احللف -1
ية نكام، إذ حيقق إسي إذ يعترب أعلى هيئة يف الناتو، الختاذ القرارمن معاهدة حلف مشال األطل 09مبقتضى املادة 

ع سياسي يتكون من مجيع دول مجت، وهو اء باعتباره سلطة سياسية وعسكريةتعاون السياسي بني احللفالتشاور وال
، حددت نية من خالل التشاور بني األعضاءحول كافة املسائل األم ، وهو املسؤول عن اختاذ القراراتاحللف

طلب أحد  أو بناءا على ،)جلسة عادية(،جيتمع مرة كل عام 1949سبتمرب 17اختصاصاته األوىل يف واشنطن 
 .، ويتكون من وزراء اخلارجية والدفاع واملالية للدول األعضاء)جلسة غري عادية(األعضاء

ا القائد لدول األعضاء وتضع اللجنة العسكرية السياسية اليت ينفذهتتكون من رؤساء أركان ا: لعسكريةاللجنة ا -2
مع هذه اللجنة مرتني على األقل يف السنة توجت ،ال األطلسيواللجنة مسؤولة أمام جملس مش ،األعلى املوحد يف أوربا

لني وتتفرع على اللجنة العسكرية هيئة متفرعة تتكون من ممثعامة للحلف، وتتركز اختصاصاا يف أمور السياسات ال
مبهام  مقرها واشنطن وهي جلنة مستدمية تقوم) واليات املتحدة األمريكية وفرنساال(عسكريني للدول الكربى باحللف

 110مراقبة تطبيق السياسة العسكرية واليت تقرها اللجنة العسكرية

عدته جمموعة من املوظفني ، يقوم على رأسها األمني العام يقوم مبساللحلف بالشؤون اإلدارية تم: األمانة العامة  -3
 .، ختتص جبميع املسائل اإلدارية للحلفالسامني

  

                                                             
  :"حلف مشال األطلسي اهليكل التنظيمي واملهام التفصيلية للحلف" - 110
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  اهليكـل التنظيمـي حللـف األطلسـيخمطط يوضح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .383ص، 1983، بريوت، )دار النهضة العربية(محد الكعكي، مقدمة يف علم السياسة، حيي أ: املصدر -

 مجلــس الحلــف

 

من بني وزراء خارجية الدول  رئيس يعني بالتناوب
 األعضاء

نائب رئيس المجلس: األمين العام  

حلف، لليشرف على اجلهاز اإلداري 
تمون إىل يناملكون من موظفني دوليني، 

.جنسيات الدول األعضاء  

 اللجنة العسكرية

 السلطة العليا في الشؤون الحربية

 

جلنة التخطيط      اهليئة العسكرية         

سـان المجلـم لجـأه  

 

  جلنة الشؤون السياسية  -
 جلنة التخطيط الدفاعي -

 جلنة التخطيط النووي  -

 جلنة ملوازنة العسكرية  -

جلنة التخطيط الطوارئ  -
 املدنية

 قيادة

 منطقة

 األطلسي

 قيادة

 منطقة
القناة 

)املانش(  

قيادة 
القوات 
املتحالفة 
فــي 

 قيادة منطقة

الشمالية 
)النرويج(  

 قيادة منطقة

الوسطى  
)هولندا(  

 قيادة منطقة

 اجلنوبية
)ايطاليا(  
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 التغري يف املهام بعد احلرب الباردة احللف األطلسي و: املطلب الثاين 

حلف بعد احلرب الباردة إىل تراجع مهمة الدفاع اجلماعي لل اأدت التحوالت اليت شهدها النظام الدويل يف فترة م
ة اجلديدة ملا بعد وخماطر أفرزا البيئة الدولي ديدات، يف إطار مواجهة )اخلطر الشيوعي(عدو صريح وحمدد ضد األطلسي

إال أن ، اقية واشنطن، ورغم أن مهمة الدفاع اجلماعي بقيت املهمة الرئيسية للحلف حسب املادة اخلامسة من اتفاحلرب الباردة
يد من األزمات واحلروب األهلية وقوع العد(خ الدويل ما بعد احلرب الباردة، املنايتواءم مع  التعديل يف مهام احللف مبا

ف متثل ديد غري مباشر ألوربا اليت اعتربها احللو) أخرى يف العامل السلطة يف مناطق شرق أوربا وأقاليم الصراع علىو
وال يف مهام احللف لفترة ما بعد اإلحتاد لذلك السؤال الذي يطرح نفسه هل كان هناك فعال حتاملتحدة األمريكية والواليات و

  ؟ فما هو نوع هذا التحولكان هناك حتول  االسوفييت؟ وإذ

وبشكل جلي التحول أ م بد1990جويلية8-7باسكتلندا يفturnberry ي نربتريبعد انعقاد جملس مشال األطلسي يف 
االستقرار يف القارة األوروبية إىل مهمة حتقيق األمن والسوفييت يف مهمة احللف األطلسي من مواجهة ديد مباشر من اإلحتاد 

حن إزاء ناتو جديد بكل ما تعنيه كلمة جديد من أبعاد فهو جديد نف"احللفم هو بداية التحول يف مهام 1990 عام لذلك يعترب
جديد يف يستجيب هلا ود يف التحديات اليت وجدي ،الثقايفالهلا وجديد يف املناخ الفكري ويف البيئة الدولية اليت يتحرك خ

  .111"ب والسياسات اليت يسعى البتداعهااألسالي

قام بتجديد نفسه على عدة مستويات ومن بني أهم تلك املستويات استجابته للتحديات  األطلسيلف احلتايل فالو ب
وتتمثل خاصة   "Message from turnberry"يربنلف اليت مت صياغتها يف رسالة ترياإلستراتيجية اجلديدة اليت تواجه احل

ر السوفييت يف شرق ووسط اليت ختلفت جراء ايار املعسكحيتمل قيامها يف مناطق الفراغ األمين، واليت  تالصراعايف األزمات و
من ألل انظور احللف تشكل ديدماليت حسب لعامل األخرى وصفة خاصة وبعض مناطق ابالقوقاز ووسط آسيا أوروبا و

الدفاع "، فالناتو القدمي القائم على أساس فكرةمشال إفريقيا وجنوب البحر املتوسط وشرقه، و جنوب غرب آسيااألورويب مثل 
ضاءات واسعة تستلزم االرتياد اجلديد ف القدمي والناتو  الناتوبنيف"حل حمله الناتو اجلديد على مجيع األبعاد  "اجلماعي

   112"أدوار حتتاج إىل حتديد...اإليضاحوسائل غامضة حتتاج البيان واالكتشاف وم

لكن األهم ة التقليدية الدفاعية للحلف، وتقلص األمهي "التعايش األمين"ربوز توجهاتب للتهديد فقد اختفى املفهوم التقليدي -
استندت وارتكزت على مفاهيم جديدة، مثل املخاطر والتحديات وعدم االستقرار وارتبطت  هو أن املهام اجلديدة للحلف

، جاء التأكيد يف والسالمم حول التعاون 1991من نوفمرب 8-7فاثر اجتماع لقادة احللف بني "بصراعات قومية وإقليمية
  : 113يواجهها يف املستقبل وحددت كاآليتأن على احللف ، واليت رير على اختالف طبيعة التحديات واملخاطر األمنيةالتق

                                                             
 .67، ص1997جويلية  ،129، العدد السياسة الدوليةجملة ، "ل األمن األورويبومستقبالناتو اجلديد "، )أنور( اهلواري  -111
  .نفس الصفحة املرجع نفسه، -112
 .املرجع نفسه،نفس الصفحة -113
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-  ار ث، ومل تعد النقطة مف من شدة التهديدات املستقبلية، وهو ما خيفجوم شامل على كافة اجلبهات قائمامل يعد التهديد
   .تركيز يف إستراتيجية احللف

بل ، "ن من الكتلة الشرقيةكان مقدرا أن تكو"حمصورا يف اهلجمات من اجتاه واحد، مل يعد التهديد من وجهة أخرى -
  .يصعب التنبؤ بأيهما األكثر توقعا، متعددة تأصبحت اهلجمات ذات اجتاها

   .أصبح ذو أوجه خمتلفة يصعب تقييمها لي بنوو مل يعد التهديد حمصورا يف عمل عسكري تقليدي أو -

التقنية املتقدمة و دائرة االحتاد السوفييتفقد أتاحت مساحة الدول اليت خرجت من  ،مل يعد من املمكن حدوث خطر مباغت -
  .متسعة لإلنذار بالنسبة للحلفيف أجهزة احلصول على املعلومات مدة زمنية 

ما زالت روسيا االحتادية متثل خطرا مثل أو أكثر من خطر اإلحتاد السوفييت سابقا فحسب احللف هي األكرب قوة يف أوروبا  -
  .ا ونوويا يتقليد

، أصبحت دد االستقرار الداخلي هلا من رة بالعدوان على أراضي دول احللفاطر فبعد أن كانت مقتصالتحول يف املخ -
سياسيا أو الصراع العرقي أو الرتاع احلدودي بعد ايار الكتلة الشرقية واجتماعيا  تدهورة اقتصاديا،خالل األوضاع الداخلية امل

سعى احللف "أوروبا لذلكيف تلك املناطق هو مكسب أمين للحلف و يف وسط وشرق أوروبا كذلك يرى احللف أن االستقرار
إىل تدشني االستقرار يف الدول اليت كانت تنتمي إىل الكتلة السوفيتية دون أن تفجر أي اضطرابات فيها فمنذ ايار الشيوعية 

  . 114"داخليةاقتصادية طموحة قد يؤدي تعثرها إىل حدوث توترات أغلب هذه الدول إصالحات سياسية وتبنت 

  : وقد جاء إعالن روما عن اإلستراتيجية اجلديدة للحلف يف فترة ما بعد احلرب الباردة للتركيز على أربعة مبادئ أساسية

 االستمرار يف مهمة الدفاع اجلماعي -

 احملافظة على وحدة األمن لألعضاء وزيادة مسؤولية األعضاء األوروبيني يف الدفاع عن أنفسهم -

العسكري املوحد للحلف، وإعادة بناءه ليعتمد أكثر على تعدد اجلنسيات ومتكينه من املشاركة يف استمرار اهليكل  -
حفظ السالم، توفري الراحة بتنفيذ قرارات األمم املتحدة وجملس األمن (العمليات اخلاصة اليت أبرزا املتغريات اجلديدة

اع اجلماعي، ألنه هنا يصبح العمل هجومي أكثر منه بالقوة، لكن هذا املبدأ يصطدم باملبدأ األول حول مهمة الدف
 .دفاعي وهذا ما جعل العديد من املفكرين يتكلمون حول تغري إستراتيجية الدفاع اجلماعي للحلف

 .استمرار االعتماد على القوتني التقليدية والنووية على أن خيفضا ألدىن حد ممكن دون املساس بفاعليتها -

ربعة من طرف دول احللف إىل بعث عالقات جديدة بني احللف ودول أوروبا الشرقية  لتفتح وأدى تبين هذه املبادئ األ
األبواب أمام تلك الدول من أجل ما عرف بالشراكة من اجل السالم واليت مسحت بانضمام عدد من دول حلف وارسوا 

                                                             
 .71نفس املرجع،ص -114
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نعرجات فرغم اتفاق دوله على نوع السابق إىل حلف األطلسي، إال أن املفهوم االستراتيجي اجلديد للحلف عرف بعض امل
وقوة واجتاه التهديدات واليت وصفت بالعمومية وصعوبة التنبؤ ا ،فان االتفاق على املفهوم االستراتيجي اجلديد كان من 
الصعوبة حبيث فشل احللف يف االتفاق على مفهوم استراتيجي موحد حيث كانت هناك رؤيتان خمتلفتان، األوىل أوروبية 

حلول ذات صيغة أوروبية مجاعية يف إطار الدفاع اجلماعي والثانية أمريكية تسعى إىل االنفراد باحلل فهي صاحبة  تسعى إىل
القرار لتحريك آلة احلرب واستخدام القوة العسكرية حيث كان املفهوم األورويب يركز على أمن األعضاء بينما يركز املفهوم 

  .األمريكي على املصاحل األمنية األمريكية

إال أن التعديالت يف الدور االستراتيجي للحلف كانت تتماشى واملنظور األمريكي حيث أكد البيان اخلتامي مبناسبة 
يتعرض أمن "احتفالية احللف مبرور مخسون عاما على إنشاءه للدور االستراتيجي اجلديد للحلف حيث أكدت إحدى فقراته 

، تأيت من اجتاهات عديدة وغالبا ما يصعب توقعها وتتضمن هذه املخاطر احللف ملخاطر عسكرية وغري عسكرية كثرية التنوع
املصاحل عدم االستقرار واحتمال نشوب أزمات إقليمية قابلة للتطور السريع يف املناطق احمليطة بدول احللف وميكن أن تواجه 

انقطاع وصول املوارد نظمة وة املاجلرمية ينجم عنها اإلرهاب والتخريب واألمنية للحلفاء خماطر ذات طابع أكثر عمومي
   115"احليوية

  : اإلستراتيجي للحلف من خالل ما يليوقد برز تغري الدور 

ظر األمريكية على و املقصود من ذلك تغليب وجهة الن" أمن دول األعضاء"حمل صيغة"املصاحل األمنية"إحالل صيغة  -
اء حلف وارسوا ورغبة روسيا االحتادية ودول وسط هانتووفييت فتفكك اإلحتاد الس) األملاين/احملور الفرنسي(األوروبية

، ينهي فكرة التهديد األمين حسب التهديد األمريكي ويصبح تعبري االندماج مع دول أوروبا الغربية وشرق أوروبا يف
التهديدات حيث حيدد املفهوم اجلديد احللف األطلسي يف البيئة اجلديدة، املصاحل األمنية التعبري األصح لوظيفة 

 : تتمثل يف س باملصاحل األمنية لدول احللف واجلديدة اليت قد مت

 . ر أسلحة الدمار الشاملشاتان -

 .اإلرهاب الدويل -

 . انقطاع وصول املوارد احليوية  -

 . يف املناطق املطلة على دول احللفلتطور السريع لنشوء أزمات إقليمية قابلة   -

 . انتهاك حقوق اإلنسان  -

 . امها فعال ضد أراضي أي دولة أخرىالتهديد باستخدام القوة املسلحة  أو قيام دولة باستخد  -
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، حيث يبدأ احللف مرحلة جديدة را ملا تتطلبه املتغريات اجلديدةاالنتقال من املفهوم الدفاعي للحلف إىل املفهوم اهلجومي نظ
  . ثل خطورة على مصاحل دول احللفمت جوم ضد الطرف أو األطراف واليتتكون فيها املبادرة حسب اهل

لى القائمة عسيده لإلستراتيجية اجلديد وت جديدة وذلك من خالل جتمبهماومن خالل هذا أصبح احللف يقوم 
ا خيص اختاذ القرارات يف قوة التأثري خاصة فيماهلجوم من أجل تأمني أعضاءه، حيث أصبح احللف يعرف ترتيبا هرميا 

األكرب وهي اليت حتدد السياسات واإلستراتيجيات العسكرية الواليات املتحدة األمريكية املشارك ، حيث تشكل املستقبلية
قع عليها املسؤولية ، خصوصا إذا علمنا أن القوات املسلحة األمريكية هي من أكرب اجليوش املشاركة يف احللف وتللحلف

  .  العسكرية

اقتصادي، خططت هلا ية عسكرية ذات منحىن سياسي وتيجشكل احللف األطلسي لغرض تنفيذ مهام إسترافقد  
حيث كان الغرض ند للواليات املتحدة األمريكية وويعترب احللف الظهري العسكري السات املتحدة األمريكية ملدي بعيد، الواليا

عترب هذا هو الباردة، ويية احلرب ضمن إستراتيج) اإلحتاد السوفييت(العامل آنذاك تصدي للقطب الثاين يفالمن تشكيله هو  ملعلنا
فال "الباب مفتوح أمام مهام مستقبلية للنظر هو ترك أعضاء احللف لفت، ولكن املالتشكيلستراتيجية من اإلاهلدف والغاية 

عدة بولقد مر تطوره ...م1949م غري ما كان عليه  عند تأسيسه عام 2009خالف يف أن حلف الشمال األطلسي عام 
فحلف  116"عسكري ميداين وتوسع جغرايف روعرب منعطفات جوهرية النتشادوار عاملية جديدة، خالل حبثه عن أمراحل من 

دم األساسي خيتص يف الدفاع على الدول األعضاء من أي خطر أو ديد قا هكما جاء يف ميثاق تاألطلسي هو حلف دفاعي حب
احلاجة والدور العسكري هلذا  احللف ولكن  تفيالسوفييت تن دإلحتاا يفترض أنه بعد اندثارمن الشرق الشيوعي بصفة خاصة و

عن الدفاع (من العقيدة العسكرية الدفاعية شك لدى عدد كبري من املفكرين هو عملية التحولالو الريبةاملثري للجدل وما يثري 
إىل فكر  ةيديولوجياأل هيمهاإىل العقيدة العسكرية اهلجومية وتنفيذ مهام حربية هجومية يف دول العامل تستند يف مفا) أوروبا
 ةومنذ اعتالء الواليات املتحدة األمريكي، احلضارات صدام للهيمنة الكونية وفق فلسفة اموخمطط مريكافظني اجلدد يف أااحمل

لف الناتو حيث حتول من تنظيم عسكري سياسي حلاط املناجلديد  دوربرز جليا ال توة يف العامل منذ اية التسعينياقمركز ال
فقد قامت "العسكرية  امن طرف الواليات املتحدة وإشراكه يف مجيع مهمات أمريك فاهليمنة على التحال إىل مفهوم

 ةفالواليات املتحد 117"النووية األمريكية بالقوةالتقليدية لدول أوروبا الغربية  قوةال ماإلستراتيجية األمريكية على مبدأ تدعي
  . ة هلا عسكرياالعمل على بقائها تابعوة تسلح أوروبا الغربي قوننةعلى  دائما كانت تعمل

ناتو المهمة "حتت عنوان هيوارد الفرينشيللها السياسي حمل اتقرير "ونيتورملينس تيكريستان س"ولقد نشرت صحيفة
حيث يرى الكاتب منذ انتهاء عهد اإلحتاد السوفييت يف مطلع  "االنتقال من أوروبا إىل العامل :يف القرن احلادي و العشرين

الشمال األطلسي يف إعادة هيكلة نفسه ملواجهة الواقع اجلديد بعد انتهاء احلرب الباردة و التحول من  فتسعينيات بدأ حلال

                                                             
  :، مركز اجلزيرة للدراسات"حلف مشال األطلسي يف عامه الستني من احلرب الباردة إىل العوملة األمنية" -116

9780D0E833F8.htm-8E1C-4CF8-2D0B-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7E608193  
 .194ص ،1979 بريوت، املؤسسة العربية لألحباث،، "االسترتيجية والسياسة الدولية"، )مقلد(إمساعيل صربي -117
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حروب (يةالعشرين التوسعرن الواحد وإىل العقيدة اهلجومية  إقامة حتالف سياسي جديد يتالءم مع خمططات الق ةالعقيدة الدفاعي
جدد من دول الشرق ووسط أوروبا  وضم أعضاء" احللف األطلسي"خطوته األوىل توسيع حيث كانت) السيطرة على املوارد

وكان اهلدف من ذلك زيادة القدرة العسكرية للحلف وتوسيع رقعة املهام " حلف وارسوا"واليت كانت سابقا حتت لواء 
ة هجومي يقود غزوات عسكري ألوروبا إىل العامل والتحول من كيان عسكري مهمته الدفاع عن أوروبا إىل كيان عسكري

طلسي قيادة أول عملية حيث توىل حلف األ) محاية حقوق اإلنسان والقضاء على اإلرهاب(بقيادة أمريكية حتت عدة مربرات
إقليم (ور يف السودانم وشارك يف مهام وأخرى يف العراق باإلضافة إىل البحث عن د2001أواخر عام نه ضد أفغانستال

إىل متغريات ) عقيدة عسكرية هجومية(سط، والتقرب الناعم للقوقاز، ويشري هذا التبدل العسكريوالشرق األ، و)دارفور
 حيث أصبح الناتو الظهري العسكري االستراتيجي للواليات املتحدة األمريكية يف حرواهرية يف ميثاق احللف ومهامه، جو

  .ومحالا العسكرية

؟ و إمنا أصبح السؤال طلسي مل يعد السؤال ما هو دور احللفأللف ااحلتحدث باسم وكما قال جيمس أباتري امل
ول العسكري االستراتيجي يف دور التح؟ ونفهم من خالل هذا التصريح يقول كيف تقوم ذا الدور بأفضل صورة ممكنة

ذا التحول يف هلان هو هل ك الباحثني االستراتيجينيطلسي من أوروبا إىل العامل، ولكن ما شغل فكر املفكرين ومهام حلف األو
  . الباردة تأثري يف األمن األورويبمهام حلف األطلسي فيما بعد احلرب 

لسي إىل يف واقع األمر ميكن تقسيم واقع األمن األورويب يف إطاره األط: األمن األورويب يف إطاره األطلسي : الثالثاملطلب 
  ات أمنية أوروبية أطلسية متينة اليت عرفت عالقالباردة و تد من قبل اية احلربفترتني الفترة األوىل ومت

األمن األورويب يف حول مستقبل بينية  ت تعرف انقساماتالفترة الثانية هي الفترة ما بعد احلرب الباردة وهي مرحلة بدأو
  .إطاره األطلسي

والذي   األطلسيواستقرارها بواسطة حلف  على مدى أربعون سنة حفظت أوروبا أمنهافقبل اية احلرب الباردة و
انت أرض املعركة أوروبا الوسطي حيث ك) حلف وارسوا(اختص بتأمني الدفاع عن أوروبا الغربية ضد أي خطر خارجي

  . واليت مت السعي إلبقائها باردة

العالقات  ثنائية متعددة تتعلق مبجملها بقضايا احلد من التسلح، وكانت من خالل اتفاقيات بالرع عرب توازن
حيث أن اإلعالن عن األطلسي جاء يف " األمن اجلماعي"املرحلة قائمة على أساس حتقيق وضمان تلك يف األطلسيةاألوروبية 

الواليات املتحدة األمريكية لذلك ارتبط لتهديد بني أوروبا الغربية ومن خالل مفهوم مشترك ل نتجتإطار مصلحة مجاعية 
اضات الواقعية حول األمن حسب االفتر بأبنية احللف األطلسيالباردة املرحلة اليت سبقت اية احلرب  يف األمن األورويب

وحمدد جغرافيا ميكن تقدير احللف األطلسي يدركان وجود عدو معروف رب البارة كانت أوروبا الغربية وأثناء احلاجلماعي، ف
باألخص فرض هذا على أوروبا الغربية واإلستراتيجية الغربية وبالتايل حتركاته ألن له نفس الثقافة األمنية والعقالنية خططه و

وروبا إىل اخلطر القادم من فرنسا البقاء حتت املضلة األمنية األطلسية ألن أي حماوالت أوروبية حنو استقالل أمين سيعرض أ
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يف تلك املرحلة كانت متواضعة ألوروبية يف جانب آخر فحىت القدرات العسكرية اهذا يف جانب و) اخلطر الشيوعي(الشرق
حسب التصورات الواقعية (يدركون  الدفاع عن نفسها وهذا ما جعل األوروبيون علىتقوى حىت النسبة لإلحتاد السوفييت والب

جند أن  وبناءا على هذه اخللفيةإطاره العسكري، ل األمن األورويب عن عزبضرورة عدم  جيدا) نسبية واملطلقةحول املكاسب ال
ضلة لتعزيز االستقرار املفو ةالوسيلة الرئيسي األطلسي، تعترب حلف الدول األوروبية) التحفظات الفرنسية(جل إن مل نقل كل

حتقيق أمن أوروبا فالقدرة على العمل إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية يف حالة بعض الصراعات الداخلية األورويب و
متكامل ة على قيادة مصرح عمليات رئيسي وتلك املرحلة كانت غري قادريف دول األوروبية كانت حمدودة ومتواضعة فال

 .  ون الدعم القوى من احللف األطلسيالعناصر من د

األمن األورويب عن إطاره إال أن الفترة اليت أعقبت احلرب الباردة غريت من التصورات اليت ترى باستحالة عزل 
حتول (، حول التهديدات األمنية )األمريكية(التصورات األوروبية والتصورات األطلسية  اين بني، فلقد حدث تباألطلسي

حدة ر الواليات املتظ، فبينما تناليت تواجه اجلانبني) احللف األطلسي بعد احلرب الباردةمفهوم التهديدات إىل األخطار يف عقيدة 
، فإن حلفاءها ى التهديدات أو املخاطر العسكريةوتركز عل، يف معظمها" واقعية"يةس تقليداألمريكية إىل العامل على أس

فاالختالف "العسكرية يف االعتبارات األمنية من صياغة رؤية عصرية للعامل وركزوا على املقاربات غري  ااألوروبيني قد متكنو
كيفية يف رة مثال لإلرهاب ولشيوعي يف النظخصوصا الفرنسيني مع الواليات املتحدة األمريكية بعد اندثار اخلطر ااألورويب و

هاب ليس يف املطاردة يف الكهوف واجلبال بل الدولية حيث يرى األوروبيون أن املعاجلة احلقيقة لإلرمعاجلة األزمات الداخلية و
ت راأا تصو نفهوم واقعي تقليدي يرى األوروبيومب ، وليس باستخدام القوة العسكرية املباشرةاولة معاجلتهاحممبعرفة أسبابه و

ات يف رغم من أنه توجد اختالفالواالعتقاد السائد يف املرحلة اجلديدة والذي أوافقه، أنه ب، 118"زالت بزوال فترة احلرب الباردة
داخل املظلة األطلسية حول بعض التهديدات واألخطار اجلديدة إال أن قدرة الواليات التصورات بني األوروبيني واألمريكيني، 

اب أمام دول أوربا الشرقية يف عملياته فتح الباألطلسي مع املتغريات اجلديدة و ى تكيف احللفاملتحدة األمريكية عل
ولة عزل األمن اامليوالت الشرقية للحلف األطلسي جعل من عملية حم، و)فت جدال كبريا حمليا ودوليااليت عرو(التوسعية

" صعب إن مل نقل مستحيل وهذا ما أكده التيار احملافظ األمريكي من خالل استخدام مصطلح مراألورويب عن األطلسي أ
وذلك باستغالل أعضاء اإلحتاد األورويب اجلدد القادمني من أوروبا الشرقية إلجهاض حماولة ، "أوروبا اجلديدة"و"أوروبا القدمية

 .األطلسي  هالدول األوروبية عزل األمن األورويب عن إطار

ييب يبقى اخلالف احلقيقي بني دول االحتاد األورويب واإلدارة األمريكية يعود يف جوهره إىل التناقض كن حسب رأول
من خالل أطروحام التوسعية واليت تسعى إىل " احملافظني اجلدد"ريكية واليت يسيطر عليها رؤية احلاد بني تصورات اإلدارة األم

ابة حلف األطلسي ال من خالل بوة وذلك ال يتجسد حسب األمريكيني إالعالقات الدوليإرساء اهليمنة األمريكية على منظومة 
سياسي لتصبح العبا قويا على موحات األوروبية الساعية إىل ترمجة ثقلها االقتصادي إىل ثقل ، وبني الطكحلف عسكري دويل

                                                             
  لبنان ،2002فريلأ ،02، جملة اجليش، العدد"فرنسا والسياسة األمنية األوروبية يف جمايل األمن والدفاع" -118

http://www.lebanesearmy.gov.ib/article.htm 
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حنو  قل املساعي األوروبيةرطموح من خالل أنه يعهو العائق أمام هذا ال احللف األطلسيمسرح السياسة الدولية واليت ترى بأن 
 يتضحو ،)ارجية واألمور الدفاعية واألمنيةالسياسة اخل(إىل أمور السياسة العليا...) ة ، الثقافاالقتصاد(االنتقال من السياسة الدنيا

ن جانب الدول األعضاء منع تأميم السياسات الدفاعية أو األمنية م"ف حلف األطلسي واليت تتمحور حولأحد وظائ من ذلك
هو وجود كيان إن جوهر احللف ... س وطنية سالذين يفترض أم يصيغون سياسام األمنية يف إطار احللف وليس على أ

سكرية متكاملة وخط عسكرية هذا الكيان ينهض على هياكل عسكرية متكاملة وخطط ععسكري موحد أو مشترك، 
  .119كفيل باحليلولة دون التأميم ، ونظم للتشاور واجلوار ولعل ذلكمشتركة

د ويف السياسة ف من قيام احتاد أورويب موحد يف االقتصاخوومن خالل هذا سعت التيارات األمريكية واليت تت
بأن دخول الدولة يف مشروع تعاوين مع دول  وفق املنظور الواقعي والذي يرى(اخلارجية واألمنية، إىل إبقاء اهليمنة األمريكية 

على ) رين من حتقيق فوائد يف قدرامعى فقط إىل زيادة قدراا االقتصادية والعسكرية بل تسعى إىل منع اآلخ، ال تسأخرى
، الثابتة فوق األرض أو يف املوانئفاحلضور األمريكي العسكري يف أوروبا من خالل القواعد  أوربا بواسطة األداة األطلسية،

، عندما استخدامها خارج جماهلا اإلقليمي لضمان أكرب قوة يف العامل ولكن يتم ، حضورفوالتميز العسكري الفين يف قوات احلل
تعلق الواليات املتحدة يعتمدون على الفرضيات الواقعية واليت ت قادة، وبالتايل فضي الضرورة أو املصلحة األمريكيةتقت
  ) باملصلحة األحادية اجلانب(

، وخاصة بعد ويب ضمين بقدرات أمريكا العسكريةف أوراواعتر، حلف الناتوورغم سيطرة الواليات املتحدة على 
احلرب األطلسية على صربيا واليت أظهرت عجزا أوربيا يف جمال القدرات الدفاعية والعسكرية ، ورغم ذلك فإن لقيادة 

، ألن األوروبيني يةكون عثرة أمام املصاحل األمريكاألمريكية واملفكرين األمريكيني يبدون حنو فهم من تكون أوروبا متحدة ت
يسريون وفق الفرضيات آملا بعد وضعية واليت تعتقد بأن حتقيق األمن والسلم الدوليني ال يكون باستخدام القوة العسكرية ، بل 

  يكون باستخدام القوة الدبلوماسية والوسائل السليمة 

، ني القبارصة األتراك واليونانينيتجدد ب، والرتاع املقاأراضي يوغسالفيا ساب اإال أن الرتاعات اإلقليمية اليت شهد
دة تلك الرتاعات واليت خرجت عن نطاق األورويب أظهرت العجز األورويب حيث استنجد األوروبيون بالواليات املتح

واليات ائما لل، وحىت يف بعض القضايا الدولية مثل القضية العراقية والفلسطينية فإن الكلمة تعود داألمريكية ويف القضية الصربية
، ويتم على األوروبيني القبول رغم بعض التحفظات واليت ليس هلا تأثري كبري فالواقع أثبت أن االحتاد املتحدة األمريكية

"... أزمة ليوغسالفيا"قصورا كبريا يف قدراته العسكريةاألورويب ال يستطيع العمل وحده يف بعض األزمات الداخلية بل أثبت 
  .120"حلف األطلسي، متماسك ملنع وقوع أي خماطر مهددة لألمن األورويب واألطلسيوهذا استوجب اإلبقاء على 

                                                             
  .68-67ص ، صمرجع سابق، جملة السياسة الدولية، "الناتو ومستقبل األمن األورويب"، )أنور ( اهلواري  -119

   .115ص ،، مرجع سابق)نعمة ( كاظم هاشم  - 120

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

90 

من انتقال الرتعة االستقاللية  إال أنه بعد امتثال الرتاع يف أوربا الوسطى والشرقية حنو تسويته بدأ التخوف األمريكي
األطلسي وفقا إىل ضم تلك الدول إىل حلف  سعت الواليات املتحدة إىل تلك الدول ولذلك" حول السياسة األمنية والدفاعية"

فهمته فرنسا حيث وجهت ستقالل األمين األورويب وهذا ما واليت استخدمته أمريكا لكسر أي حماوالت لال" فرق تسد"ملبدأ 
ن تترتب دون دراسة كافية بكافة النتائج اليت ميكن أ احللفع يانتقادات حادة للواليات املتحدة األمريكية واليت تسعى إىل توس

ة النعكاسات ذلك على األمن يففرنسا تتحفظ اجتاه فتح أبواب احللف دون دراسة كاف احللف األطلسيعلى عملية توسيع 
  . 121 ذلك وتؤيد كل من اسبانيا وأملانيا ،األورويب أوال واحللف ثانيا

زو أفغانستان والتحضري وغ 2001سبتمرب11ال أن التحوالت العاملية اليت طرأت على الساحة الدولية بعد أحداث إ
فني االستراجتيني الربيطاين واالسباين حماولة منها ي، عقدت الواليات املتحدة األمريكية حتالفا عسكريا مع احلللضرب العراق

، لذلك ذهب الكثري من األمن األوريب عن إطاره األطلسي بعزل" احملور الفرنسي"حماوالت من طرف أوروبا القدمية لكسر أي 
زادت يف حدة وعمق االختالفات يف الرؤية حول استقاللية  2001سبتمرب11كرين والباحثني إىل اعتبار أن مرحلة ما بعد املف

فبينما "رك بل يهدد العالقات بني األطلسياألمن األوريب أو بقائه يف إطاره األطلسي وهذا بدوره يهدد اإلطار العسكري املشت
احللف ليس حباجة إىل انقسامات داخلية بني أوروبا وأمريكا بقدر ما هو حباجة إىل قوة ترى الواليات املتحدة األمريكية أن 

حللف ألهدافها األمنية اخلاصة، عن عملية سريعة ومتطورة تكنولوجيا لكن أوروبا ختشى التسرع األمريكي والرغبة يف تطوير ا
ار مشترك جنبا إىل دا هذا التوجه املتنصل من العمل يف إطناظرة إىل النموذج األفغاين والعراقي الذين أكاملصاحل األوروبية، 

  122" جنب مع أوروبا

من خالل "مريكية محاية مصاحلها وفق املعطيات اجلديدة هذا التخوف األورويب من حماوالت الواليات املتحدة األ
وافق هذا التوجه األمريكي مع يتو ،"طاف ا حنو دول أوروبا بالشرقيةشرة يف القارة العجوز واالنعتإعادة هيكلة قواا املن

  .للعمل األمريكيالسياسي والذي أصبح يشكل مصدرا واملنظور االستراتيجي اجلديد لإلدارة األمريكية حول اإلطار اجلغرايف 

لى عفقد تسببت احلرب األمريكية على أفغانستان ومن بعدها على العراق والرتعة األحادية األمريكية يف اختاذ القرار 
ن بعض االختالف يف حتديد االستراتيجيات واخلطط من أجل واألوروبي حيث عرف، ضفيت األطلسيبني  الفاتيق اخلتعم

على مفهوم استخدام القوة بينما تعتمد الثانية  حيث تعتمد األوىل ،بني الواليات املتحدة وأوربا التقارب يف مفهوم األمنحتقيق 
األمن األورويب يف إطاره سيؤثر بالضرورة على استمرارية  ، هذا االختالفالسلمية لوسائلاعلى مفهوم الدبلوماسية واستخدام 

  .األطلسي

                                                             
  .76، مرجع سابق، ص)اهلواري ( أنور  - 121
   ":ف مشال األطلسي كما تريده أمريكاحل، )إدريس ( الكتبوري - 122 

http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=4207  
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األمريكي على التقارب  سراراإل وهورمبا ما يزيد من اخلالفات بني أوربا والواليات املتحدة األمريكية داخل احللف 
املوجد للدفاع العسكري املشترك والذي تنظر إليه واشنطن املشروع األورويب ويف جانب آخر  ،من البلدان الشيوعية السابقة

 ، قد أغضب األمريكيني حيث اعتربوهحنو الكونغو من أجل إحالل السالماألورويب لقواته حفظ، ورمبا كان إرسال االحتاد بت
  .طلسيلف األاحلق يف التدخل حيث ال يوجد حديها ، لريد الفرنسيون بأن أوروبا لخروج عن نصوص إعالن حلف األطلسي

، بدأ يف التزحزح من بني أوربا والواليات املتحدة األمريكية" الشراكة"بدأ من هنا يظهر إن استطعنا أن نطلق عليه مو
حلف األطلسي الطابع الذي تريده واملضي يف سياستها الفردية مكانه العتبارات منها عزم الواليات املتحدة على إعطاء 

يفهم من كالم وزير ببقائها حتت املظلة األطلسية، وهو ما أنه ال أمن ألوروبا إال لألمن األورويب بأبنية الناتو و حماولة ربطهاو
يف املستقبل يف إشارة منه موجهة للدول  رستكرالف الراغبني أو املتطوعني ستبقى واخلارجية السابق كولن باول أن قضية حت

، و هلذا من مل يرغب فهو حرم و ضيف إستراجتيتها املتفردة فمن رغب يف االنضمام ين األوروبية بأن الواليات املتحدة ماضية
تطوير السياسة األمنية األوروبية املشاركة جيب أن يتم يف إطار حلف مشال األطلسي و "أكدت اإلدارة األمريكية على أن 

 .123الذي يعترب املظلة األمنية ألوربا

يات املتحدة األمريكية، كان هذا يف صاحل الوال ،خصوصية السياسة األمنية تفق بشأنو ألن البيت األوريب غري م
م الدفاعية على عاتق ترك املهاحتاد األورويب واالجتماعية منذ ظهور االوألن األوروبيني كان اهتمامهم بالنواحي االقتصادية و

وطنية مستقلة خاصة قبل التوجه النووي ، فالدول األوربية مل تكن متلك القدرة على امتالك قوات نووية حلف األطلسي
لدفاع عن أوروبا من أخطار اهلجمات ، لذلك فقد كانت الواليات املتحدة األمريكية تتحمل أعباء اغولالفرنسي يف عهد دي

  .غري النوويةالنووية و

ال األوربيون و رغم بعض التوجهات املنفردة حنو عزل األمن األوريب عن إطار األطلسي إال أنه حسب اعتقادي ماز
  .يعتمدون على الناتو كدرع حامي من أي أخطار أو ديدات

  

  

  

  

  

                                                             
Tileschgyorgy, Ranforing furopeasa global plyer/institut european deshautes etudes-123 international/p88 

http:/www.ielei.org/bibliodheques/gyogytisch.Pdf. 
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  :خالصة الفصل الثاين

ن االختالفات اليت حتدث على مستوى النسق الداخلي لالحتاد األورويب حول بناء سياسة أمنية أوروبية مشتركة إ
دول القرار األورويب ليست لديها رؤيا واحدة إزاء املشروع ن يوضح بأ) ور الربيطاين اهلولنديواحمل/احملور الفرنسي األملاين(

األمين األورويب فاالختالف الفرنسي الربيطاين حول مفهوم السياسة األمنية األوروبية وأبعادها مرتكزاا وأهدافها جيعل الطريق 
وروبية مثل اسبانيا وهولندا ودول شرق صعبة أمام األوروبيني حنو استقالهلم األمين فالتوجه األطلسي لربيطانيا وبعض الدول األ

لئك املؤيدين لبناء سياسة أمنية رويب حول أوأوروبا املنضوية حديثا حتت املظلة األوروبية ساهم يف خلق هوة داخل البيت األو
وسع ورمبا كان ت أوروبية ومشتركة وأولئك الذين يرون بضرورة بقاء أوروبا ضمن املظلة األطلسية وعدم االنفصال عنها

أوروبا حنو الشرق يف غري صاحل األوروبيني ذوي الرتعة االنفصالية حيث أظهر الوافدون اجلدد ألوروبا ميوالم األطلسية 
  .وأكدوا دعمهم ألي خمطط أمريكي من خالل احللف األطلسي

اليت أفرزا تلك كما أن التغري يف مهام حلف األطلسي يف فترة ما بعد احلرب الباردة ملواكبة املخاطر اجلديدة و
املرحلة ساهم يف عرقلة املسعى األورويب حنو حتقيق مشروعهم األمين فبعدما احنصر دور حلف مشال األطلسي يف محاية 
الواليات املتحدة األمريكية وحلفاءها األوروبيني من خطر االحتاد السوفييت يف فترة ما قبل اية احلرب الباردة، ليتحول الدور 

  .رة ما بعد احلرب الباردة ليبقي على األوروبيني حتت املظلة األطلسيةمتأقلما مع فت

فالواليات املتحدة األمريكية عملت جاهدة على أن يبقى املشروع األورويب جمرد فكرة أوروبية رسخت على الورق 
زعة القرار األورويب من ال ميكن لالدراة األمريكية السماح بتجسيده على أرض الواقع لذلك سعت اإلدارة األمريكية إىل زع

خالل االستحواذ على الرأي الربيطاين هذا يف جانب، ويف جانب آخر استمالة دول شرق أوروبا وضمها إىل حلف األطلسي 
  .كمحاولة منها لعزل شرق أوروبا عن غرا
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 الفصل الثالث

الوجه اجلديد للسياسة األمنية 
 األوروبية والتحديات اليت تواجهها
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إن احلديث عن سياسة أمنية أوروبية مشتركة ومستقلة فرضت على االحتاد األورويب تكثيف عالقاته مع األقاليم 
واملناطق ااورة له واحلدودية على اعتبار أن مفهوم األمن يقوم على أساس ضمان االستقرار الداخلي من خالل احلد من 

سبتمرب واحلرب على أفغانستان 11 أعقبت احلرب الباردة من بعدها أحداث املخاطر اخلارجية فالتحديات األمنية اجلديدة اليت
والعراق جعلت أوروبا تدرك أن تكثيف العالقات مع الشرق ومع اجلنوب أمر ضروري من أجل ضمان األمن واالستقرار 

الدولية من خالل تكثيف  الداخلي هذا يف جانب ويف جانب آخر حياول األوروبيون لعب ادوار رئيسية يف العديد من القضايا
متوسطية، فبعد سقوط -العالقات الثنائية واجلماعية وهذا ما ظهر من خالل العالقات األوروبية الروسية والعالقات األورو

االحتاد السوفيييت وزوال القطبية الثنائية ليعرف العامل زعامة أحادية للواليات املتحدة األمريكية متجسدة يف حلف األطلسي 
كثري من االستفهام حول مصري النظام الدويل وتوزيع القوة داخله وهذا أدى بأوروبا من أجل جتسيد سياستها األمنية ترك ال

املشتركة واملستقلة إىل حماوالا للعب أدوار عاملية يف العديد من القضايا الدولية وتكثيف عالقاا مع جرياا بالشرق 
  .اجلديدة وجنوب املتوسط مناطق مهمة يف اإلستراتيجية األمنية األوروبية واجلنوب، هلذا اعتربت أوروبا أن روسيا

وانطالقا من هذا ينقسم هذا الفصل إىل ثالث مباحث حناول فيها تسليط الضوء على روسيا واملتوسط كمناطق 
ارجية وعالقاته مع هذه املناطق مساعدة أو معرقلة للهوية األوروبية األمنية املستقلة ومدى جناح االحتاد األورويب يف سياسته اخل

باإلضافة هلذا سنحاول يف األخري حتديد أهم التحديات واليت تعرقل املشروع األمين األورويب مث حناول استشراف املستقبل هلذا 
  .املشروع 
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  واملشروع األمين األورويب املوحدروسيا : املبحث األول

عسكرين الشرقي والغريب قد هيأت ملرحلة جديدة على مستوى العالقات إذا كانت اية احلرب الباردة بني امل
الدولية، فان أكرب املتأثرين سواء أكان ذلك سلبا أو إجيابا من تداعيات اية تلك احلقبة التارخيية من الزمن،كانت روسيا 

نتيجة التفكك الذي طال اإلحتاد  االحتادية، واليت وجدت نفسها بتارخيها وعراقتها دولة جديدة، فقدت مكانتها الدولية،
السوفييت سابقا لتتحول تلك اجلمهوريات، اليت كانت منضوية حتت لواء الشيوعية واالشتراكية إىل دول ذات طموحات 
تشكل بالنسبة لروسيا هواجس أمنية هذا ويف نفس الوقت يعترب اإلحتاد السوفييت أحد املتضررين من احلقبة اليت أعقبت اية 

وعلى مجيع األصعدة ) سياسية، اجتماعية، ثقافية(خري، حيث أصبحت املنطقة الشرقية ألوروبا تعرف اضطرابات خمتلفة هذا األ
واخلوف من إمكانية تسرب التكنولوجيا النووية ) الدول الفاشلة(نتيجة ظهور دول جديدة ذات بنيات اقتصادية وسياسية هشة 

با واألطلسي، كذلك فقدان روسيا ملكانتها الدولية من خالل حتوهلا من دولة إىل تلك الدول مما يشكل أكرب خطر على أورو
كانت تعد القطب الثاين على الساحة الدولية واملنافس للواليات املتحدة األمريكية، إىل دولة مضطربة وغري مستقرة يف بداية 

إعادة النظر يف هذه الدولة اجلديدة ووضع  العشرين، كذلك هذا يطرح على أوروبا 20ظهورها يف العقد األخري من القرن الـ
ما : إستراتيجيات جديدة يف التعامل معها، يف إطار ما يسمى بالعالقات األوروبية الروسية، وهذا ما جيعلنا نطرح السؤال اآليت

ة النظر يف العالقات هو التوجه اجلديد لروسيا يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة؟ وهل كان إيار اإلحتاد السوفييت سببا يف إعاد
  األوروبية الروسية؟ وكيف كان تأثري ذلك يف اهلوية األمنية األوروبية؟

  )البحث عن دور إستراتيجي وإعادة هيكلة النظام الدويل( روسيا بعد اإلحتاد السوفييت : املطلب األول 

تعترب روسيا هي الوريث الشرعي لإلحتاد السوفييت بعد تفكك هذا األخري إىل دويالت ضعيفة البنية على مجيع 
املستويات، ولذلك يعترب الكثري من املفكرين والباحثني يف جمال العالقات الدولية أن إيار اإلحتاد السوفييت وإنقسامه إىل 

الساحة الدولية، وعلى الرغم من أن موازين القوى أصبح يف صاحل املعسكر جمموعة مجهوريات يقلل من مكانة روسيا على 
ففي احلقيقة ما تزال روسيا حتظى بقوة عسكرية مهابة، تقليدية ونووية، واجليش الروسي ) الواليات املتحدة األمريكية(الغريب

أربع ماليني حىت الثمانينات يبقى  وأكثر من 1991مليون جندي عام   2.8مليون جندي بعد أن كان  1.2بتعداده البالغ 
  .124األقوى يف أوروبا

ونظرا لتباين املنظورات حول مكانة روسيا الدولية فيما بعد اإلحتاد السوفييت ظهرت أطروحتان ميكن االعتماد 
  :عليهما يف التحليل

على غرار االحتاد عد القوة السابقة ن روسيا مل تالسياسية جيب أن تعترف بأن الواقعية األوىل واليت تعتقد بأأنصار األطروحة ف
السوفييت أو الواليات املتحدة األمريكية ويعتقدون بأن الواجب عليها هو حل مشاكلها الداخلية واملخاطر القادمة من احمليط 

                                                             
  :، جملة الدفاع الوطين"البوتينية"إىل " اليلتسينية"من: روسيا ما بعد احلرب الباردة"، )العزي ( غسان  -124

as?ln=1322 -articlewww.lebarmy.gov.lb/http://   
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ب ، ويراهن أصحا)شرق أوروبا وأوربا الوسطى كأقاليم قريبة والواليات املتحدة كمنافس استراتيجي بعيد(القريب والبعيد
هذه األطروحة على اجلانب االقتصادي باعتباره أهم جمال ويف نفس الوقت يضعونه كأولوية أوىل وسبب رئيسي يف تراجع 
مكانة روسيا الدولية وهم ال يغفلون الصعوبات اليت مازالت تواجه احلكومة الروسية بعد اآلثار املدمرة واليت خلفتها حالة 

الداخلية وبالتايل على وزا اإلقليمي والدويل، فأنصار هذا االجتاه يرون أن رصد موقع االيار السابقة على مجيع أوضاعها 
روسيا مع الواليات املتحدة يبني أن ميزان القوى قد تغري بشكل جذري يف املرحلة اليت أعقبت ايار االحتاد السوفييت وكان 

وسيا مل تعد تلك القوة العظمى وال يبدوا بأا ستعود ذلك لصاحل األخرية، بربوز نظام أحادي القطب فهم يعتقدون بأن ر
كذلك، فعلى املستوى االقتصادي يرون أنه ميكن وضع مقارنة بني حجم االقتصاد الروسي وبني حجم اقتصاد دولة أخرى ال 

ورويب أو الصني متثل قوة عظمى يف إشارة لعدم إمكانية مقارنته مع اقتصاديات دول كربى كالواليات املتحدة أو االحتاد األ
مليار دوالر يف  205حيث وصل إىل  2000فالناتج الوطين اإلمجايل لروسيا عرف تذبذبا منذ اية احلرب الباردة إىل غاية عام"

تريليون دوالر فيما  93للعلم يفوق الناتج احمللي اإلمجايل للواليات املتحدة األمريكية (دوالرات  1410حني بلغت حصة الفرد
 )%7(ويرى فقهاء االقتصاد أنه حىت ولو حقق االقتصاد الروسي منوا سنويا مبعدل ) ألف دوالر 34الفرد منه تتجاوز حصة 

خالل العشرين سنة القادمة فانه قد يتساوى مع اقتصاد الربازيل أو الصني ليبقى تأكيد األحادية القطبية يف جانبها االقتصادي 
   125"حكرا على قوى عظمى غري روسيا

  : تحجج به أنصار هذه األطروحة حول مظاهر ضعف روسيا هو كاآليتوبشأن ما ي

ما زال ) بالرغم من أا قوة نووية(إن مظهر قوة أي دولة البد أن يربز أوال يف قدراا العسكرية وأن واقع القوات الروسية -
وأن ما يعلنه القادة الروس عن على حاله من الضعف واإلمهال إذ مازالت تلك القوات جائعة وينتشر يف صفوفها الفساد، 

  .تطويرهم ألسلحة حديثة مل يغري من واقع تسلح تلك القوات

كذلك من مظاهر القوة واسترجاع املكانة الدولية يتجلى يف اقتصاد الدولة حيث يبدو واضحا أن ما تسجله املوازنة الروسية  -
  . امل وليس عائد لتطورها الصناعي أو منوها واالقتصاديإمنا هو عائد الرتفاع سعر الطاقة يف الع %7من منو سنوي نسبته 

ويعترب آخرون أن القدرة على جذب االستثمارات تعترب كذلك من مظاهر قوة الدول وحسبهم تعاين روسيا من عدم القدرة  -
تشار األمراض، على جلب االستثمارات اخلارجية نتيجة ضعف مواردها البشرية  بعد اية احلرب الباردة، ويظهر يف حجم ان

إضافة إىل عدم متاسك البنية السكانية لروسيا من خالل اإلختراقات األمنية واألقلوية املعادية نتيجة تفكك اإلحتاد السوفييت، 
مليار دوالر من  11.6الـ 2004كل هذا تسبب يف تقليص حصة روسيا من اإلستثمارات الدولية واليت مل تتجاوز يف عام 

  .  استثمرت يف  العامل مليار دوالر 684أصل 

                                                             
                                                  Profil socioeconomique-russie(instut de stqtistique du qubec.2004):انظر -125

http://www.stat.qc.ca/econn-finne/conjn-econm/comps-inter/pdf-portrait/russie.pdf. 
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وخبصوص حتالفاا اإلقليمية يعتقد الكثريين أن حتالفات روسيا بعد اإلحتاد السوفييت هي حتالفات شكلية ال معىن هلا حيث 
 . اليت تعيش صراعات داخلية وحدوديةاحنصرت يف البلدان الفقرية 

واللذان اعتمدا على السلطة الشديدة املركزية  "بوتني"مث من بعده " يلسنت"وهناك من يعترب كذلك أن فترة الرئيس 
ورغم  126واليت يغلب عليها الطابع البريوقراطي، قد أضعف من فعالية املؤسسات الدميقراطية مما تسبب يف إيقاف عملية التقدم

تفوقها  رأيب سكل هذا فأنا ال أوافق هذا الرأي ألن روسيا حقيقة عرفت مرحلة صعبة بعد تفكك اإلحتاد السوفييت ولكن ح
، وحيدث حتوال يف عدة مفاهيم روسيا إىل مكانتها الدوليةالسالح الثقيل كان سببا كافيا لريجع العسكري وامتالكها إلرث 

جعلت روسيا تعرف مرحلة انتقالية حنو ما يعرف باقتصاد السوق والدميقراطية واملثري يف األمر أن روسيا أصبحت تعتمد على 
ل ، من خالخاصة والعامل اخلارجي بصفة عامة القوة الناعمة  يف عالقتها مع جرياابوالدميقراطية  ما يعرف باقتصاد السوق 

  ).تصدير الغاز والطاقة واستخدامهما كعوامل ضغط(

ن نوعها حسب فالكثريون يؤكدون على أن روسيا أصبحت تستخدم نفس سالح الغرب وهذا سابقة خطرية م
احملاضر جبامعة هارفارد ومبتكر مصطلح القوة " جوزيف ناي"حه الباحث واملفكر واألستاذ اخلرباء األمريكيني وهذا ما أوض

أن  حيث يشري ناي إىل) ثقافة الدولة، قيمها السياسية، وسياسيتها اخلارجية: (الناعمة واليت تنشأ من خالل ثالث مصادر
ك السياسات الوحشية اليت كانت تنتهج يف احلقبة اإلحتاد السوفييت سبق وأن متتع بقدر من هذه القوة لكن حسبه تبقى تل"

السابقة سببا يف قضاء أثرها، إال أن موسكو عبدت الطريق حنو استعادة القوة الناعمة باحلجم الذي متتعت به أثناء احلقبة 
 نقطة واحدة وهي ، إال أنين إن مل أوافق كثريا رأي األستاذ جوزيف ناي فأنا أعارضه يف127"السوفيتية داخل الدول احمليطة ا

أن روسيا كانت تعتمد على القوة الناعمة يف تعاملها سابقا مع جرياا على أساس أن روسيا كانت تصدر هلم املواد الطاقوية 
ولكن كانت تعتمد على الفرضيات الواقعية القائمة على أساس أن أي مشروع تعاوين مع دولة أخرى ليس الغرض منه 

  . من حتقيق مكاسب ولو نسبية الكسب فقط بل منع اآلخرين

أما أنصار األطروحة الثانية يعتقدون أنه لكي تبقى روسيا قوة عظمى جيب أن تكون قادرة على مواجهة كل املخاطر واليت 
) فرضية السالح النووي(ميكن أن تأيت من أي جهة، وهذا يستلزم منها أن حتتفظ بقوة عسكرية نووية تعادل منافسيها جمتمعني 

هذه األطروحة يعتقدون أن مرحلة ما بعد اإلحتاد السوفييت وخروج روسيا من الصراع البارد مع الواليات املتحدة  وأنصار
األمريكية، يفرض على روسيا تطوير قدراا الداخلية على مجيع األصعدة ملواجهة كل املخاطر القادمة من اخلارج خاصة من 

اد السوفييت واليت حسب أنصار األطروحة األوىل يشكلون خطرا على األمن تلك الدول اجلديدة اليت ظهرت بعد تفكك اإلحت
الروسي نظرا لالختالفات الدينية والعقائدية واالجتماعية، هذا يف جانب ويف جانب آخر يذهب أنصار هذا االجتاه إىل التأكيد 

دت زعامتها يف إطار إحتاد سوفييت له قيمته على أنه جيب على روسيا أن ال تفقد هويتها الداخلية ومكانتها الدولية بعدما فق
                                                             

  ":اضية حنو إستعادة مكانته الدوليةروسيا م"،)غطاس ( أبوغيطة  -126
skanour.com/index.php?option.co;=content et t-// www . anhttp:  
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ومعتقداته ومكانته الدولية، وهم يراهنون على السالح النووي، كمكسب يبقي على روسيا كقوة دولية هلا مكانته وتأثريها 
  .العامليني

ومن جهة أخرى يرون أن روسيا واحدة من القوى الدولية األساسية على املسرح الدويل ليس فقط ألا تعترب 
الوارثة الرئيسية لإلحتاد السوفييت السابق بل ألا تتوفر على جمموعة من العوامل، فمن زاوية عناصر قوة الدولة، تتوفر روسيا 

، كذلك من جانب )نقصد هنا الثروة البترولية وليس النمو االقتصادي(العامل  على موارد هائلة جتعلها واحدة من أغىن دول
  . الناحية اجليوسياسية تعد روسيا قلب أوراسيا، وتقترب كثريا من خط األزمات، اليت تشهدها منطقة شرق ووسط أوروبا

ة روسيا على الساحة الدولية وعلى الرغم من أن أنصار هذه األطروحة يرون بأن تفكك اإلحتاد السوفييت أثر يف مكان
إال أم يؤكدون على أن مرحلة التحول واليت مرت ا روسيا االحتادية يف مرحلة التسعينات، أنتجت حتوالت متوالية يف 
املوقف السياسي يف البلد، ومتكنت روسيا من خالل رئيسها السابق يلسنت والذي جاء يف مرحلة التفكك والتخبط والفوضى 

احثون روسيا يف مرحلته باملارد املشلول والعمالق املريض، فقد تبىن يلستني ورئيس وزراءه إيغور غريار إبتداء حيث وصف الب
من خالل فتح اال للقطاع اخلاص وإبعاد الدولة كليا عن الساحة االقتصادية "برنامج العالج بالصدمة  1992من عام

الرئيس الروسي السابق يلسنت باجتاهاته السلمية حيث صرح أنه ال كموقف أويل حنو سياسة اقتصاد السوق، كما عرف على 
  128"يوجد أعداء لروسيا يف مرحلة ما بعد اإلحتاد السوفييت

هذا  األمر كان له انعكاسات على السياسة اخلارجية لروسيا، حيث مل تستطع روسيا اليلتسينية من فرض مواقفها على 
ة حينما يتعلق األمر بأحد حلفاءها السابقني، صربيا، حيث أثرت األزمة املالية الواليات املتحدة األمريكية وأوروبا خاص

حيث سامهت "واالقتصادية اليت كان تعيشها روسيا يف تلك املرحلة على املوقف األورويب من احلملة األطلسية على صربيا، 
مليارات دوالر ملوسكو كجزء من  5مبلغ املساعدات الغربية ملوسكو، من خالل صندوق النقد الدويل والذي وافق على منح 

املساعدات املوعودة، حيث يقول املراقبون على أن هذه املساعدات لعبت دورا كبريا يف إقناع الروس باختاذ موقف معتدل من 
  .129"احلرب يف كوسوفو

مد يف سياسته اخلارجية إال أن املرحلة اليت أعقبت املرحلة اليلتسينية من خالل جميئ الرئيس فالدميري بوتني والذي اعت
، كدليل على حماولة "نسر برأسني ينظر كل منهما يف اجتاه خمتلف"على أسلوب املراوغة من محله للشعار الروسي القدمي نفسه 

بوتني يف نفس الوقت التوجه حنو الغرب واالحتاد األورويب، وعدم التخلي عن اجلذور السالفية القدمية لروسيا، ونظرا الن سعر 
عرف ارتفاعا كبريا يف مرحلة الرئيس فالدميري بوتني حيث كانت له انعكاسات اجيابية على االقتصاد الروسي وهذا  النفط

بدوره كان له نتائج اجيابية على السياسة اخلارجية الروسية واليت حتولت حنو مهمة إرجاع هيبة روسيا على الساحة الدولية، 
والتطلع إىل بلد عظيم حيث قاد حرب الشيشان غري مبال ) رية القانوندكتاتو(حيث ركز بوتني على ماعرف عنده بـ

                                                             
Sania ben (ougrham), "le desarmement et la canversion militaire en urssie ;unidir; geneve,1993,p77 -128 
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باملواقف الدولية من تلك احلرب ويف نفس الوقت حاول الظهور مبظهر املتحضر نصري الليربالية واقتصاد السوق، يف سعيه 
يف مرحلة حكمه على سياسة املراوغة إلزالة التوتر يف العالقة مع الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب، حيث اعتمد 

من خالل إبداءه الرغبة يف االنضمام إىل حلف األطلسي ويف الوقت نفسه يعد باستعادة روسيا ألجمادها ونفوذها على حميطها 
د ، وقد اعتمد الرئيس بوتني على مفهوم جدي"جبل اجلليد"و " العلبة السوداء"وهذا ما جعل العديد من اجلهات تطلق عليه اسم

لألمن الداخلي والذي أقلق الغرب وعلى رأسهم االدراة األمريكية واليت أكدت على أن الغرب أصبح يشعر بالقلق حيال 
حيث أكدت الواليات املتحدة على لسان ريتشارد ستار االختصاصي "السياسة الداخلية واخلارجية لروسيا يف مرحلة بوتني، 

  .130"مع الرئيس بوتني عادت روسيا لتصبح خصما وليس شريكا للغرب األمريكي يف الشؤون العسكرية الروسية أنه

وهذا ما أكدته روسيا بإعالا صراحة عن وجود تعديالت ستطرأ على السياسة اخلارجية لروسيا واليت ستكون نوع 
تأثر كثريا بالتحوالت ، ولذلك يرى أصحاب هذه األطروحة أن روسيا بعد االحتاد السوفييت مل ت)الستالينية العصرية اهلادئة(من 

اليت شهدها النظام الدويل يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة من خالل تفكيك االحتاد السوفييت، ويرجعون السبب من وراء ذلك 
إىل أن اإلدارة الروسية عرفت كيف تتعامل وتلك املرحلة حىت أن بعض اجلهات ذهبت إىل حد االعتراف بأن روسيا االحتادية 

ريا بايار االحتاد السوفييت حيث يرى ليونري باكتني والذي كان يف الثمانينات من الدعاة املعروفني للدميقراطية مل تتأثر كث
االحتاد السوفييت مات وتغريت جثته كثريا، بعد عشر سنوات ومل يعد التعرف عليه ممكنا، ولكن إذا عمدنا إىل تشرحيه تشرحيا "

،وذا يتضح أن روسيا بوتني عرفت استيقاظا بعد روسيا يلتسن حنو 131"حتاد سوفييتدقيقا سنكتشف أننا مازلنا نعيش يف ا
منذ (حتديد املكانة الدولية واهلوية الوطنية، لذلك يعتقد أصحاب هذه األطروحة أن روسيا يف عهد بوتني عرفت مرحلة انتقالية 

تماء يقوم على استعادة املكانة الدولية لروسيا ، بإتباع نظام وطين صارم ومستبد صاغ مفهوما جديدا لالن)2000منتصف عام
واحلفاظ على األمن القومي يف آن واحد، لتعرف روسيا فيما بعد حتوالت متوالية يف املوقف السياسي للبلد حيث استطاعت 

وحىت عرب رئيسها ميديفيديف من إاء عملية التحول والوصول إىل االستقرار سواء على الصعيد االقتصادي أو السياسي 
االجتماعي، ففي اجلانب االقتصادي رمست روسيا لنفسها نظام اقتصادي يعمل وفق آليات اقتصاد السوق، أما على املستوى 
السياسي وضعت خطا استراتيجيا بعد تفكك االحتاد السوفييت يعمل وفق التعددية السياسية واالثنية والدينية، فاإلستراتيجية 

بوتني ومن بعده مديدفيديف اتسمت بالواقعية السياسية بسعي القيادة الروسية حنو إتباع  الروسية اجلديدة يف عهد الرئيس
سياسة براغماتية وذلك باالهتمام بالنواحي االقتصادية كأهم جمال حنو تطوير باقي ااالت األخرى، واتصفت أيضا 

بدأ املنافسة بوصفها هدفا جديدا للسياسة بالديناميكية مع عدم العودة للوراء وركزت السياسة اخلارجية لروسيا على م
  ).فتح األسواق واملنافسة علي األسواق العاملية(الروسية، وجاء عصر العوملة ليعكس انفتاح روسيا على العامل 

أن ظهور نظام دويل جديد بعد احلرب الباردة مل يؤثر على روسيا سواء من " روسيا مل تتغري"ويؤكد أنصار األطروحة 
ناحية فرض شروط عليها أو تقييد حركتها ،فحسبهم الوضع اجلديد هلا مل جيعلها جمربة على االنصياع لدول الكربى مبا فيها 

                                                             
  .املرجع نفسه -130
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ك داخل جملس األمن أو خارجه وهو ما جعلها تقف يف وجه أو تعارض أي قرار أو الواليات املتحدة األمريكية سواء أكان ذل
  . موقف يعارض مصاحلها احليوية

  مشتركة العالقات األوروبية الروسية وتأثريها يف بناء سياسة أمنية أوروبية:املطلب الثاين

دولية وموقعها االستراتيجي يف اخلريطة منذ انتهاء عهد االحتاد السوفييت وبروز روسيا كدولة مستقلة هلا مكانتها ال
السياسية بدأ تركيز الباحثني واملفكرين سواء يف روسا أو أوروبا اهتمامهم بالعالقات الروسية األوروبية، وقد تباينت اآلراء 

يعتقدون  واملنظورات متاما بشأن آفاق هذه العالقات ومستقبلها، حيث كانت يف بعض األحيان على طريف النقيض فاملتفائلون
بأن ما يفرق بني روسيا وأوروبا ينحصر يف املخلفات املتبقية من عهد احلرب الباردة واليت حسبهم بدأت تنحسر تدرجييا لتحل 
حملها وبشكل متزايد االجتاه حنو التقارب بني اجلانبني كما يؤكدون على إمكانية إحالل منظومة أمنية أوروبية مبشاركة روسية 

  .فرطون يف التفاؤل فال يستبعدون حىت انضمام روسيا يف املستقبل إىل التنظيم السياسي حللف األطلسيوأما احملللون امل

  :ولذلك تطرح جمموعة من األسئلة نفسها واليت ستتم مناقشتها وتتمثل يف

  هل هناك مؤشرات لقيام حتالف جيوسياسي بني أوروبا وروسيا؟

حتول دون ) العامل األمريكي( شاركة روسية؟ وهل هناك عوائق خارجيةوهل هناك احتمال تشكيل منظومة أمن أوروبية مب
  حدوث تقارب بني اجلانبني الروسي واألورويب؟

ال خيتلف اثنان يف أن ايار املنظومة الشرقية ترك تداعيات خطرية على اخلارطة السياسية يف العامل بأكمله، وتسبب 
ظهور قوى جديدة واندثار أخرى وتسببت كذلك يف اندالع الرتاعات كذلك يف تغيري موازين القوى الدولية من خالل 

الداخلية واحلدودية، ويف جانب آخر وجد االحتاد األورويب نفسه باعتبار احلدود الشرقية له مع دول االحتاد السوفييت سابقا 
ن ذلك االيار املفاجئ سوف يؤدي أكثر املتأثرين من هزات ورياح التغري اليت مست االحتاد السوفييت وكانت أوروبا تعتقد أ

إىل عامل أكثر استقرار ودميقراطية حتترم فيه حقوق اإلنسان واألمم، ويف روسيا خاصة عقدت اآلمال األوروبية على التخلص 
تبخرت من النظام الشمويل ومركزية االقتصاد وفتح اال للحرية واإلبداع الفكري إال أن املرحلة اليت أعقبت االيار مباشرة 

اآلمال األوروبية والغربية نتيجة االنعكاسات السلبية لذالك االيار والذي أنتج مجهوريات ودول حتت اخلط األمحر للفقر 
واملفاجئ يف األمر أن العامل اجته من جديد حنو الفوضى الدولية ...) دينية ، عرقية وقبلية(تعرف مجيع أنواع اجلرائم والرتاعات

ي حيث أن النظام الدويل وبعد مثوله حنو األحادية القطبية بزعامة أمريكية وعملها على استثمار الفرصة حسب املنظور الواقع
التارخيية ملصاحلها كانت اجلهة الشرقية تعرف حالة من عدم االستقرار وانتشار الفوضى الدولية حبيث أصبحت كل دولة تتجه 

لة، فالواقعيون يعتقدون أن تلك املرحلة تشبه كثريا مرحلة ما قبل احلرب حنو زيادة تسلحها والرغبة يف امتالك األسلحة الثقي
الباردة حيث أن الوحدات السياسية تسعى من خالل النظام الفوضوي حنو تعزيز قدراا العسكرية، إال أن هذه الفرضيات 

الث حكومات بدأت روسيا تسري يف الواقعية مل تدم لفترة طويلة نتيجة للتحول الذي شهدته االدراة الروسية واثر تعاقب ث
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، وبالتايل كانت أوروبا ترى أن ...مسار التحول حنو النموذج الغريب القائم على أساس احترام حقوق اإلنسان وحرية الفرد 
روسيا االحتادية مازالت تشكل خطرا على األمن األورويب ليس فقط بسبب قدراا العسكرية وإمنا بسبب ختوفها من عدم 

فالقادة األوروبيون يرون أن التهديدات اليت قد تأيت من اجلهة الشرقية هلم عرب روسيا قد "يف التحول حنو النموذج الغريبجناحها 
تكون ناجتة بسبب شعور هذه األخرية بالعزلة الدولية وعدم إشراكها يف شؤون اتمع الدويل وبالتايل عزوفها عن التحول حنو 

، ومن خالل هذا يتضح أن اخلرباء والقادة األوروبيون 132"وق وعودا إىل العقيدة الشموليةمناذج حرية الفرد واقتصاد الس
يعترفون بأن الوسيلة األساسية لضمان األمن واالستقرار األوروبيني من اجلهة الشرقية هو إحالل القيم الغربية األوروبية حمل 

نذ انتهاء عهد اإلمرباطورية الشيوعية وهو يسعى إىل توسيع مداه القيم الشيوعية والشمولية داخل روسيا، فاالحتاد األورويب م
حنو بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب روسيا، ولكن يرى الكثري من خرباء الدراسات السياسية أن حماوالت اجتذاب 

نظام سياسي دميقراطي روسيا اصطدمت بعوائق جديدة أمهها سياسة الغرب واليت ركزت على دفع روسيا للتقدم باجتاه إقامة 
ونظام اقتصادي ليربايل، ومحاية حقوق اإلنسان وتطوير مؤسسات اتمع املدين، وأدى ذلك إىل بروز موقف معاد للغرب 
بتهمة التدخل يف الشؤون الداخلية لروسيا وفرض الرؤيا الغربية وسياساا عليها وتكرس هذا املوقف خاصة يف عهد الرئيس 

  ...خالل بناء سياسة داخلية قائمة على أساس التسلط واحلد من احلرياتفالدميري بوتني من 

  وميكن تقسيم العالقة بني روسيا واالحتاد األورويب إىل مرحلتني؟

ومتتد هذه املرحلة من ايار االحتاد السوفييت إىل ) االحتاد األورويب(وكانت فيها العالقة من جانب واحد: املرحلة األوىل
من حكم الرئيس الروسي السابق يلتسني، حيث اقتصرت على منح املساعدات االقتصادية من أجل إعادة  الفترات األخرية

بعث روسيا لتلعب دورا يف اجلهة الشرقية حنو تقليص األخطار القادمة من الشرق،كذلك ركز االحتاد األورويب على تقدمي 
مج تنموية وتدعيم األبعاد االقتصادية واالجتماعية، فأوروبا املساعدات التقنية يف جمال التسيري والتخطيط من اجل وضع برا

سوف ينتقل حدوديا ) دول فاشلة، انتشار اجلرمية، انتشار تقنية األسلحة الثقيلة(كانت ختشى من أن خملفات االحتاد السوفييت 
على اعتبار أن التهديد كان " ةعسكري"فالعقيدة األوروبية كانت مبنية على قاعدة أساسية"ليمس باألمن واالستقرار األورويب

عسكريا، إال أنه تبني فيما بعد أن التهديد الشيوعي ليس فقط ديدا عسكريا وإمنا كان ديدا شامال ميس اجلوانب 
، إال أنه يف هذا اجلانب أنا ال أوافق هذا الرأي على أساس أن ذلك التهديد الشامل 133"اإليديولوجية، االجتماعية واالقتصادية

ميس خمتلف تلك اجلوانب كان يتجسد من خالل آليات عسكرية حبتة والدليل على ذلك تدخل روسيا يف العديد من الذي 
املناطق ااورة هلا واستخدام القوة من أجل نشر القيم الشيوعية، فهذه املرحلة األوىل من العالقات الروسية األوروبية متيزت 

ا الطرف األقوى إىل فرض أفكاره وحماولة جتسيدها من أجل حتقيق مكاسب باملبادرات األحادية اجلانب حيث يسعى فيه
مطلقة ورمبا هذا ما تأكده االفتراضات الواقعية القائمة على أساس حتقيق أرباح ولو على حساب اآلخرين، فأوروبا سعت حنو 

                                                             
Hisiki(haukala),«proplematique stratigic partnership»in dovlynch(ed),EU-Russian security- 132 

dimensions,(European union institute for security studies;paris,2003.p12.  
 «piere(vilanova),«nouvelles menaces:le propleme de la perception:                                         انظر -133

http://www.odob.es/castellena/publicationes/afers/27,html. 
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واالقتصادية قد يؤدي هذا إىل تعزيز  فمن الناحيتني السياسية"تصدير القيم الغربية حنو روسيا وباقي دول شرق ووسط أوروبا 
ينعم معها " حلقة أصدقاء"االستقرار واألمن والتنمية املستدامة فأوروبا جيب عليها أن ختلق منطقة من االزدهار وحسن اجلوار

 يف ،كما أن روسيا وبعد فقدان هيمنتها وموقعها الدويل134"االحتاد األورويب بعالقات وثيقة وعالقات سلمية وعالقات تعاون
إطار االحتاد السوفييت أصبحت فيما بعد عاجزة عن حتمل مسؤولياا الداخلية بسبب تفاقم املشاكل السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية ناهيك عن حتملها ألعباء أمنية خارج حدودها ولو كان األمر متعلق جبمهوريات االحتاد السوفييت السابقة لذلك 

حنو تقدمي املساعدات لروسيا هو ضمان أمنه بالدرجة األوىل، ورمبا كان التوسع الذي عرفته أوروبا يعترب سعي االحتاد األورويب 
حنو وسط وشرق أوروبا هو رغبة األخرية يف احتواء أكرب عدد ممكن من تلك الدول من أجل نشر القيم الليربالية حمل القيم 

انب آخر من املفكرين االستراتيجيني يعتقد بأن املساعدات االشتراكية ويف نفس الوقت حتقيق األمن األورويب إال أن ج
األوروبية لروسيا سامهت كثريا يف إرجاع روسيا ملكانتها الدولية وأصبحت منافسة من الدرجة األوىل للغرب ويرون بأن تلك 

  .املساعدات هي مبثابة مشروع مارشال يف ثوب جديد

تويل الرئيس فالدميري بوتني للسلطة حيث عرفت روسيا تغيريات واليت ميكن حصرها من عهد  أما املرحلة الثانية
وخاصة دول (خمتلفة مست خاصة اجلوانب االقتصادية والسياسية فقد تطورت العالقات بني روسيا االحتادية واالحتاد األورويب 

وسيا مبثابة اجلدار العازل أو احلاجز يف كل جماالت التعاون على اعتبار أن ر) أملانيا وايطاليا-بريطانيا-فرنسا: القرار األورويب
أمام التهديدات األمنية اجلديدة وبالتايل عرفت العالقات الروسية األوروبية تقدما ملحوظا يف مسارها من خالل اعتماد روسيا 

األسلحة  إلستراتيجية جديدة يف سياستها اخلارجية قائمة على أساس منع انتشار التكنولوجيا النووية واحلد من التسلح وبيع
 135بأملانيا عن وضع اإلستراتيجية األوروبية اجلديدة اجتاه روسيا 1999وهذا بدوره فرض على االحتاد األورويب ليعلن يف جوان

Common stratégie of the Europa union on Russia  واليت اعتربها االحتاد األورويب كخطوة أوىل حنو شراكة
إستراتيجية مع روسيا تضمن االستقرار ألوروبا وحفظ األمن العاملي من خالل مواجهة التحديات اجلديدة بشكل تعاوين 

وكذلك وجاءت هذه النظرة األوروبية لروسيا باعتبارها شريك متعاون على أساس أا أفضل شريك يف اجلهة الشرقية 
باعتبارها الوريث الرمسي لالحتاد السوفييت سابقا وبذلك قام االحتاد األورويب مبنح روسيا مكانة مهمة يف بناء األمن األورويب 

  :من خالل

   OSCEالتعاون األوروبية وتنسيق وتكثيف التعاون املزدوج بني روسيا واالحتاد األورويب يف إطار منظمة األمن -

وأيضا ) جتسيد السياسة األمنية األوروبية املشتركة(يا للمشاركة يف العمليات األوروبية حلفظ السالم فتح الباب أمام روس-
  ...الرقابة على األسلحة

                                                             
  :"رة يف الشرق ودول اجلنوبإطار جديد للعالقات مع الدول ااو:اجلوار-أوروبا أوسع"وآخرون ،)الغزايل أسامة(حرب  -134

eu/wider.doc-obout-http://www.delegy.ec.europa.eu/ar/docs/more 
«Common strtegy of th european union on russia»: -135  
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  .136اعتبار روسيا شريك استراتيجي مهم يساعد على بناء سياسة أمنية أوروبية مشتركة -

تعاون كاالحتاد األورويب يساعدها على ويف اجلانب اآلخر كذلك تعترب روسيا أنه من مصلحتها وجود شريك م
إعادة مكانتها الدولية كدولة عظمى يف النظام العاملي اجلديد وهذا ما عرب عنه الرئيس السابق فالدميري بوتني من خالل اعتباره 

 يريد بذل أن االحتاد األورويب شريك استراتيجي ميكن التعاون معه لتحقيق األهداف والغايات الثنائية، فالحتاد األورويب
قصارى جهده لبناء أوروبا قوية تلتزم بشدة بتحويل نفسها من موقع املفعول به إىل موقع الفاعل بتجسيد سياسة أمنية أوروبية 
مشتركة ومستقلة عن أي تدخالت أجنبية وذلك من خالل ضمان شريك متعاون يف اجلهة الشرقية وله مكانته الدولية 

أنه من املمكن اختيار احللفاء لكن من املستحيل اختيار اجلريان فروسيا كدولة أوروبية من حيث يرى األوروبيون ب) "روسيا(
  .137"املؤكد على أا جار مهم

إال أن املواقف الروسية حنو سياسة أمنية أوروبية عرفت تغريات وحتوالت نتيجة اعتبارات عديدة فقد اعتربت روسيا 
حتاد األورويب من خالل إقحامها سياسيا يف الرتاع حيث اعتربت القيادة الروسية أن أن أزمة كوسوفو قد بينت النية احلقيقية لال

الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب يشتركان معا يف هدف واحد وهو إضعاف روسيا، على الرغم من أن أوروبا 
  :ختتلف متاما يف طريقتها مع نظريا األمريكية

كوسوفو عندما أرادت أوروبا الغربية خاصة أملانيا فرنسا وبريطانيا وايطاليا أن جتر روسيا إىل دائرة يتضح ذلك من أزمة : أوال
  .احلل السياسي لألزمة

أن غرض أوروبا من التعبري عن عدم الثقة باجتاه األسلحة الروسية هو خفض التهديد النووي الروسي ومنع انتشار  :ثانيا
لعدم قدرة األخرية على التحكم فيها، واعتبار آخر يقوم على أساس  السياسة الرباغماتية األسلحة النووية الروسية، وذلك 

حيث اتضح أن روسيا التكن اهتماما كبريا لعالقاا مع االحتاد  1999واليت اتصفت ا السياسة اخلارجية الروسية منذ عام
املصلحة الذاتية          النظرة (األورويب خاصة يف جمايل األمن والدفاع، إال إذا كانت العالقات متس القضايا اخلاصة لروسيا 

  :138، وهنا ميكن احلديث عن ثالث مواقف خمتلفة)الواقعية

ر الذين يؤيدون أن تقاوم روسيا بوعي عقلية القوى الكربى والتوقف عن منافستها، وتنفيذ خطة الرأي األول وميثله األحرا-
  .الدخول يف تكامل حر مع أوروبا، وذلك ألن روسيا حليف طبيعي وشريك استراتيجي ألوروبا(أوروبا الكربى

ولوجية وعسكرية هائلة وبالتايل فروسيا الرأي الثاين وميثله املتشددون يرى بأن روسيا هلا قدرات اقتصادية وعلمية وتكن-
  .مازالت تلعب دورا كقوة عاملية ويؤكد يف النهاية على أن مصلحة روسيا القومية هي تعزيز مكانتها الدولية كقوة عاملية

                                                             
  ":أوروبا بني الواليات املتحدة،روسيا، الرتاع وصراع املصاحل" -136

http://www.ru4arab.ru/cp/eng:php?id 
  :عادل املقداد :ترمجة، "روسيا واألمن األورويب" ،)بارانوفسكي(فالدميري -137

005.htm-dam.org/politic/02/fkr2-http://www.awu 
  .مرجع سابق ،"أوروبا روسيا، الرتاع وصراع املصاحل بني الواليات املتحدة،" -138
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ايل لروسيا الرأي الثالث وميثله الرباغماتيون برئاسة فالدميري بوتني، وهذا الرأي يعترف صراحة بأن إمجايل الناتج احمللي احل-
يقدر بعشر مثيله األمريكي وكذلك أقل من جارها األورويب حيث يعترفون بأن روسيا كانت على وشك االيار والتدهور 
وفقدان مكانتها الدولية، إال أن جميء الرئيس بوتني وتوليه السلطة وإتباعه لسياسة داخلية قائمة على أساس حب الوطن 

الروسية واالعتزاز بالتاريخ واالجنازات، وكذلك تبين سياسة خارجية قائمة على أساس أن  واإلحساس بالفخر لالنتماء لألمة
روسيا كانت ومازالت وسوف تبقى وتكون دولة قوية عظمى وهذا األمر الذي حيدده موقعها اجلغرايف واألبعاد السياسة 

لوجيا املتقدمة لتحسني مستوى معيشة األفراد واقتصادها وثقافتها، فقوة العامل املعاصر تتضح يف البحث واستخدام التكنو
ومحاية املصاحل القومية، وأما فيما خيص سياسة روسيا الرباغماتية يف عالقاا مع االحتاد األورويب فهي قائمة على أساس إدراك 

بل القريب دون وجود شريك روسيا على أنه من الصعوبة تغيري مكانتها البالغة التدين أمام الواليات املتحدة األمريكية يف املستق
) على اعتبار اجلوار(فروسيا جيب عليها أن تعزز تعاوا مع القوى الكربى خاصة االحتاد األورويب"قوي مثل الكيان األورويب

، وبالتايل فيمكن القول بأن املواقف الروسية من بناء سياسة أمنية أوروبية 139"لكي تكبح مجاح الواليات املتحدة األمريكية
املواقف املؤيدة أو املعارضة كلها تصب يف كاس واحدة وهي املصلحة الروسية حيث أن ذلك األمر مرتبط باملكاسب سواء 

  .احملصلة والتنازالت املقدمة من طرف االحتاد األورويب

ه ويف جانب آخر تعترب روسيا نفسها الوريث الشرعي لالحتاد السوفييت السابق وأن مجيع الدول اليت كانت حتت لواء
فالفضاء السوفييت السابق يشكل جمال املصاحل احليوية لروسيا فال جمال إلنكار درجة االرتباط املتبادل "هي من مسؤولية روسيا 

، إال أن هذا األمر انتهى مبجرد انضمام عدد معترب من دول االحتاد السوفييت 140"بني مجهوريات االحتاد السوفييت السابقة
واتضح ذلك من خالل " األجنيب القريب"ذا ما جعل روسيا تلجأ إىل اعتماد مبدأ نقل االهتمام إىلالسابق لالحتاد األورويب وه

املساعدات العسكرية الروسية إليران والتعاون معها يف اال النووي، وهذا ما ترك انطباعا لدى األوروبيني بأن روسيا حتاول 
ميكن حتديد موقفني يف الوقت احلايل لروسيا اجتاه بناء سياسة أمنية فرض نفسها بقوة كقطب مواز يف اجلهة الشرقية، إال أنه 

املوقف من حلف األطلسي وعملية توسيعه حيث تعترب روسيا أن اهلوية (أوروبية مشتركة األول ميكن اعتباره قدمي متجدد 
وس من املشروع األورويب لألمن األمنية األوروبية يف إطار حلف الناتو هي ديد لألمن القومي الروسي حيث يتعلق موقف الر

والدفاع مبدى استجابة االحتاد األورويب للمتطلبات الروسية املتعلقة أساسا بتقليص دور احللف يف القارة األوروبية وخاصة 
، وهذا ما يشترطه الروس من أجل مساعدة )يتعلق األمر بدول شرق ووسط أوروبا(املناطق اليت تعتربها روسيا مناطق نفوذ هلا

فروسيا مل ختف قلقها "دعم املساعي األوروبية حنو حتقيق هدف بناء سياسة أمنية أوروبية أو على األقل عدم االعتراض عليهاو
، 141"املتزايد واملستمر  من اهليمنة األمريكية ومساعيها الدائمة الستفزازها يف مناطق نفوذها ومصاحلها اإلستراتيجية العاملية

تسعى حنو بناء احتاد أورويب جديد قائم على أساس االعتماد على الذات دون مساعدات أمريكية ألن  وبالتايل فروسيا االحتادية

                                                             
 نفس املرجع- 139
 املرجع نفسه- 140
  ":من القومي الروسيقراءة يف إستراتيجية األ"، )ي حممدالفطيس(بن سعيد- 141
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روسيا تعترب أن تدخل الواليات املتحدة األمريكية يف الشؤون الداخلية ألوروبا هو ديد مباشر لألمن القومي الروسي، إال أن 
ص األمن األورويب مل تكن منطقية من الناحية العقالنية حبيث أنه يف الوقت الرغبة الروسية يف اعتماد أوروبا على نفسها فيما خي

الراهن يصعب على أوروبا انفصاهلا عن األطلسي على أساس عدم قدرة االحتاد األورويب على القيام بادوار عسكرية خارج 
بناء سياسة أمنية أوروبية يف إطارها إطار حلف األطلسي أو االستعانة بقدراته وخرباته، وهذا ما أدى بروسيا أن تتحفظ عن 

  .األطلسي

حيث تعترب * أما املوقف الثاين وهو الذي أسال احلرب على الورق واملتعلق مبشروع الدرع الصاروخي األمريكي
 روسيا أن املوقف األورويب غري الواضح من الدرع الصاروخي يف املناطق شرق أوروبا هو مبثابة تأكيد على أن األمن األورويب

جزء من األمن األمريكي، واعتربت روسيا أن الصمت األورويب إزاء املشروع األمريكي هو قبول أورويب بفكرة أن التهديدات 
ولذلك حذرت روسيا كل من أوروبا والواليات املتحدة األمريكية بأا إن مل تتوصل إىل اتفاق "، )روسيا(قادمة من الشرق 

، يف اجلانب 142"قرب احلدود األوروبية) دفاعية وهجومية(سيا ستنشر صواريخ مضادة بشان أنظمة الدفاع الصاروخي فان رو
فقد متيز املوقف من املشروع األمريكي بعدم الرفض من جهة واحلذر من جهة أخرى حيث حذرت كل من ) األورويب(اآلخر

جيب على الواليات املتحدة األمريكية "هفرنسا وأملانيا من هذا املشروع حيث اعتربت أملانيا على لسان وزير خارجيتها على أن
، هذا 143"النقاش مسبقا مع روسيا، أما فرنسا فقد رأت أن املشروع ميكن أن يؤدي إىل كسر التوازنات اإلستراتيجية القائمة

يب األملاين من املشروع األمريكي طمئن اجلانب الروسي نوعا ما، إال أن التطور التدرجيي للموقف األورو/املوقف الفرنسي
وجميء ساركوزي خلفا جلاك شرياك ومتيزه باملرونة مت منح الضوء األخضر النطالق املشروع األمريكي اثر اجتماع لوزراء 

وهو األمر الذي أعاد التوتر إىل العالقات الروسية األوروبية ومبجيء الرئيس أوباما  2007الدفاع يف التحالف األطلسي عام
لصاروخي جعل العالقات الروسية األوروبية تعود إىل طاولة النقاشات واحلوارات حول وإقدامه على جتميد مشروع الدرع ا

  .مشروع األمن األورويب

   

                                                             
  ":املواقف واالحتماالت:الدرع الصاروخي األمريكي" ،)عفيف(رزق 142 -

newsi tem id. haras.meseej.com/detail.asp?inhttp://  
  .املرجع نفسه 143-

صاروخ قادرة على إسقاط أي  مستندة إىل نقاط ارتكاز جغرافية عدة، هو نظام يتم فيه بناء شبكات محاية مكونة من أنظمة صواريخ أرضية، :الدرع الصاروخي األمريكي -*
  .أو حلفائها الواليات املتحدة األمريكيةيستهدف أراضي  باليسيت عابر للقارات
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 ":الدرع الصاروخي األمريكي ـ براغ توافق، وارسو تفاوض وموسكو تعارض" :شكل

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3469096,00.html 

روسيا من السياسة األمنية األوروبية راجع إىل عاملني أساسيني األول يتعلق مبدى انسجام وخالصة القول أن موقف 
انعكاسات املشروع األورويب لألمن املوحد واملصاحل القومية الروسية، إذ يعتمد املنظور الروسي حول فرضية املكاسب املطلقة 

أن مواقفها اجتاه املشروع األورويب متعلقة بالدرجة األوىل  والنسبية يف أي مشروع تعاوين حسب النظرة الواقعية فروسيا ترى
  .مبا ستستفيده روسيا من مزايا ومصاحل

والنقطة الثانية متعلقة باملوقف الروسي اجتاه وجود حلف األطلسي يف املنطقة إذ يعترب الكثري من الباحثني 
ستقر يف ظل وجود ما تعتربه روسيا خطر وديد ألمنها االستراتيجيني أن التوجهات الروسية بشأن سياسة أمنية أوروبية لن ت

القومي وهو احللف األطلسي لذلك تشترط روسيا على أوروبا ضرورة تقليص الدور الذي تلعبه الواليات املتحدة يف املنطقة، 
يا االحتادية يف خلق عامل إال أنه ما حيسب لالحتاد األورويب يف هدفه حنو حتقيق املشروع األمين املشترك هو الرغبة امللحة لروس
  .متعدد األقطاب حيث يعتقد األوروبيون أن هذا تأييد ضمين من روسيا حنو حتقيق املشروع األورويب
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  ورومتوسطيةالشراكة األ: املبحث الثاين

لتعاون اثر االنعكاسات اليت مست بنية وهيكل النظام الدويل يف فترة ما بعد احلرب الباردة وما نتج عنها من مظاهر ا
والتكافل واليت بدأت تأخذ حيزا كبريا من اهتمامات الباحثني واملفكرين يف جمال العالقات الدولية، وحىت اهتمام القادة 
السياسيني، فبايار االحتاد السوفييت وانتقال النظام الدويل حنو األحادية القطبية وسيطرت النظام الليربايل الرأمسايل على 

وتزامنا مع ...) االقتصادية االجتماعية والثقافية(يف مجيع جماالا  Globalisationالدولية يف إطار العوملة  العالقات االقتصادية
نفس التطور عرف العامل ظهور بعض التحديات اجلديدة واليت جاءت كانعكاس للمحاوالت الغربية ترسيخ النموذج الليربايل 

الشتراكية تلك التحديات كان هلا األثر السليب خاصة على االحتاد األورويب كونه الغريب على اتمعات اليت كانت حتت املظلة ا
أحد األقاليم القريبة من مراكز التهديد حيث يعترب األوروبيون أن كل ما حيدث يف إقليم املتوسط هو انعكاس على االحتاد 

ت يف إطار التعاون الثنائي أو اجلماعي من أجل األورويب حبكم اجلوار وعليه بادر األوروبيون بالدخول يف اتفاقيات وشراكا
 1975حيث اقتنعت مجيع الدول األوروبية اثر مؤمتر هلسنكي"احلد من التهديدات اجلديدة القادمة من مناطق جنوب املتوسط

  .144"على أن أمن أوروبا بصورة شاملة مرتبط بأمن واستقرار املناطق ااورة خاصة اجلهة املتوسطية

  متوسطية وما هي انعكاساا على املشروع األمين األورويب؟/يطرح هنا ما هو اهلدف من هذه الشراكة األورو والسؤال الذي

  ورومتوسطيةالعام للشراكة األ اإلطار: ولاملطلب األ

 أن من أهم إفرازات اية احلرب الباردة هي ظهور حتديات أمنيةيعتقد العديد من الباحثني يف جمال العالقات الدولية 
جديدة دد استقرار الدول واألقاليم وهذا ما جعل الوحدات السياسية تعمل منفردة أو بشكل مجاعي من أجل احلد من تلك 

من ) إقليم املتوسط(لذلك سعت الدول األوروبية إىل وضع كل اإلجراءات واملبادرات على جنوب القارة األوروبية"املخاطر
، حيث رسم االحتاد األورويب 145"لى أساس أنه ميثل حمور الشراكة األورومتوسطيةأجل حتقيق، بناء أو احلفاظ على األمن ع
هدفا طموحا يتمثل يف جعل منطقة البحر األبيض  1995، وكان1994واليسن  1994لنفسه من خالل جمالس كل من كورفو

ظل عامل متغري يعرف تنافس ، وقد كانت حتذوه يف ذلك رغبته الراسخة يف إثبات وجوده يف "تبادل وحوار"املتوسط منطقة 
استراتيجي كبري على املناطق وااالت احليوية، لذلك فاالحتاد األورويب يعترب أن منطقة املتوسط منطقة ذات أمهية بالغة يف 

ى فاألمهية اإلستراتيجية للمتوسط هي الدافع احلقيقي للعالقات عرب ضفيت املتوسط، قائمة عل"العقيدة اإلستراتيجية األوروبية
والذي يعترب االنطالقة األوىل حنو جتسيد شراكة  1995، وهذا ما مت التعبري عنه يف إعالن برشلونة 146"أساس التعاون الثنائي

أورومتوسطية يهدف االحتاد األورويب من خالهلا إىل خلق إقليم متوسطي تربطه عالقات سياسية، اقتصادية واجتماعية تساعد 
سبقته اتفاقيات تعاون ) إعالن برشلونة(االقتصادية يف جنوب املتوسط إال أن هذا اإلعالن  على بناء السلم وحتقيق التنمية

وشراكة بني الدول األوروبية ودول جنوب املتوسط فقد ارتبط االحتاد األورويب على مدى عقود باتفاقيات تنظم التعاون مع 
                                                             

Bichara(khader),"l'Europe et la médéterranée",la géopolitique de la proximité, pp271-272.- 144  
 دار احلداثة  لبنان،بريوت، ،"االقتصاد العريب واموعة األوروبية" ،)ولعلوا(فتح اهللا  - 145
146- .Euro-méd, 1/95 ,Bruxelles,4dec,1995,p4)"Prédambule de la déclaration de Barcelone",(27-28 Nov   
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بأكملها، حيث تبنت بعض دول الضفة الشمالية للبحر األبيض البلدان املتوسطية ولكن يف ظل انعدام سياسة إقليمية يف املنطقة 
وخالل سنة ) املبادرة الفرنسية حول إنشاء مؤمتر التعاون واألمن يف املتوسط(املتوسط اتفاقيات ثنائية مع األطراف اجلنوبية 

" احلوار العريب األورويب"مت وضع مبادرة فرنسية أخرى مت من خالهلا تعويض االتفاقية األوىل، وكانت حتت اسم 1974
Européen Arabic débat  واليت كانت موجهة للعامل العريب، إال أن تلك احملاوالت األوىل للدول األوروبية واليت كانت

ية تعكس غلبة طابع املصلحة وليس التعاون وهذا ما أدى لفشل كل تلك جمملها اتفاقيات تعاون ثنائية مع الدول األوروب
االتفاقيات واملبادرات، وبذلك فالتعاون األورومتوسطي منذ ستينات القرن العشرين احنصر يف ااالت التجارية واحملدودة يف 

كان مقتصرا على اجلوانب التجارية ) عربيةالدول ال(إطار اتفاقيات الشراكة مبعىن أن التعاون بني أوروبا ودول جنوب املتوسط 
حيث حاولت فرنسا توقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول املنتجة للبترول جنوب املتوسط وهذا ما وتر العالقة بني "واالقتصادية

  .147"فرنسا وأمريكا

املتوسط خاصة بني من جهة ثانية اختلفت التصورات األوروبية حول أهم الترتيبات خللق شراكة أوروبية مع جنوب 
وعلى إثره انعقد احلوار أو ما ) املغرب العريب(فرنسا واسبانيا حيث اقتصرت الرؤيا الفرنسية حول دول غرب جنوب املتوسط 

ليبيا، اجلزائر، تونس (والذي مجع بني دول غرب أوروبا املشاطئة للمتوسط مع دول احتاد املغرب العريب،  )5+5(مسي مبجموعة
، واليت متحورت يف جمملها حول قضايا اقتصادية واجتماعية، أما اسبانيا فقد اتبعت صيغة موسعة للتعاون )انياواملغرب وموريت

بيت ضفيت املتوسط حبيث تشمل مجيع الدول املتوسطية وكان االختالف الفرنسي االسباين يف مدى إشراك أكرب عدد ممكن 
اإلسرائيلي، حيث اعتربته فرنسا العائق أمام الوصول /صراع العريبمن دول جنوب املتوسط هو مشكل الكيان اإلسرائيلي وال

، وقد شهدت 148"إىل اتفاق مع اجلنوب أما اسبانيا فترى أن املشكل اإلسرائيلي العريب ليس املشكل الوحيد يف جنوب املتوسط
ل االحتاد األورويب واثنا عشر مبدينة برشلونة باسبانيا وضمت دو 1995نوفمرب28الشراكة األورومتوسطية انطالقة حقيقية يف 

بأملانيا مث تطورت الفكرة تدرجييا وبدأ " آسن"وبعدها قمة  1993فبعد قمة لشبونة عام "دولة من جنوب وشرق املتوسط 
التفكري جديا يف إخراجها إىل حيز التنفيذ عرب مؤمتر برشلونة والذي دشن ما ميكن تسميته بالشراكة األورومتوسطية والذي 

عدة عناصر منها التخوف احلقيقي من مستقبل املنطقة املتوسطية وآثار هذا املستقبل على األمن األورويب، وقد  يقوم على
اتسمت هذه الشراكة بالتفوق االقتصادي األورويب يف املقابل ضعف البنية االقتصادية للدول املتوسطية وهذا ما كانت تعتربه 

، وبالتايل سعى االحتاد األورويب والدول املشاركة إىل االتفاق على جمموعة )من الغذائيانعدام األ(أوروبا ميثل ديدا على أمنها 
احترام حقوق اإلنسان، احترام احلريات األساسية احترام مبدأ السيادة ،تنمية دولة القانون (من املبادئ واليت جيب االلتزام ا 

، إال أن االنشغاالت األمنية تركت أثرها أو 149"ي بكل حريةمع أحقية كل دولة يف اختيار نظامها السياس"والدميقراطية 
فالتغري يف تلك العالقة بني االحتاد األورويب "اعتربت هي العنصر األساسي يف عملية تطور املسار الشراكي األورومتوسطي

                                                             
  ":األفاق والتحديات ،الدوافع...االورومتوسطيةبرشلونة عملية "، )فؤاد(زكريا -147

http://www.arrouiah.com/node/513  
 .492ص ،2004 بريوت، ،مركز دراسات الوحدة العربية،1ط ،"االحتاد األورويب والدروس املستفادة عربيا"،)نافعة(حسني -148

Declaration de la conférence de barcelone,op,cit,p5.-149  
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، وبذلك ميكن 150"عوالدول املعنية من عالقات اقتصادية إىل عالقات تشمل أو تتضمن السياسة واألمن والثقافة واالجتما
حيث فيه حددت "اعتبار مسار برشلونة مبثابة البداية احلقيقية للشراكة األورومتوسطية يف مجيع ااالت وخاصة ااالت األمنية

أسس قيام الشراكة اجلديدة من أجل حتقيق االستقرار والنمو يف املنطقة، وتشمل خطة الشراكة خمتلف جوانب التعاون 
، ويف نفس الوقت تلى مسار برشلونة انعقاد عدة مؤمترات لتجسيد فكرة التعاون يف 151"دي واالجتماعيالسياسي واالقتصا

، مؤمتر شتوتغارت /1998جوان04-03مؤمتر بالريمو بايطاليا مابني/1997أفريل 16اىل15مؤمتر مالطا من (مجيع ااالت 
، وجاءت هذه املؤمترات على أساس اعتبار )2000افريل16اىل15، مؤمتر مرسيليا بفرنسامن/1999أفريل16اىل15بأملانيا من

سياسي واقتصادي وإنساين تتم صياغته خلدمة املنطقة األورومتوسطية احملفوفة -الشراكة األورومتوسطية أول سناريوا جيو
على تطوير  باملخاطر ويف نفس الوقت تتمتع باملؤهالت لتكون منطقة إستراتيجية، حيث تتم صياغة أهم احملاور اليت تساعد

  :املنطقة يف مجيع ااالت وتتمثل هذه احملاور يف

مشتركة للسالم ة على أساس إقامة منطقة قائم" قيم مشتركة"ويقوم على أساس التركيز على: السياسي األمين حلوارا -1
احلرية الفكرية "ساناحترام حقوق اإلن(يكون إال بأخذ بعني االعتبار مبادئ الدميقراطية واملتمثلة يف واالستقرار وذلك ال

، ويعترب هذا احلوار أهم حوار مت اخلوض فيه بشكل كبري نظرا للمخاطر األمنية ...)، احترام سيادة الدول"والفردية
اجلديدة يف فترة ما بعد احلرب الباردة وألمهية احلوار السياسي واألمين فان الدول املشاركة أمجعت على ضرورة توسيعه 

لق برتع السالح والسيطرة على التسلح وانتشاره باالظافة إىل حماربة املخذرات والتعاون ليشمل مواضيع أخرى تتع
 .اجلماعي على مكافحة ديد اإلرهاب

والذي يرمي إىل خلق منطقة واسعة للتبادل احلر من خالل اإلنشاء التدرجيي ملنطقة جتارة حرة : احلوار االقتصادي واملايل -2
يف الدول املشاركة من خالل االستناد إىل مبادئ اقتصاد السوق والنهوض بالقطاع ودعم عملية التحول االقتصادي 

جتماعية باخلصوص، وهو األمر الذي جعل بلدان جنوب املتوسط تعرف نقلة اقتصادية واكبتها حتوالت ا اخلاص وهذا ما
 .2وميدا 1ماجتلى خالل برناجمي ميداحدا باالحتاد األورويب إىل اقتراح دعم مايل هلذه الدول خالل عملية االنتقال وهذا 

وخيتص باألمور االجتماعية والثقافية حيث ينصب على تنقل األفراد بني الدول، وتعزيز : احلوار السوسيوثقايف واإلنساين -3
األواصر بني مكونات اتمع املدين والنهوض بالتعاون الالمركزي وكذا تدابري تنظيم اهلجرة وحماربة غري املنظمة منها، 
وفيما خيص القضايا الثقافية فقد ارتكزت حول التقريب الثقايف من خالل إتباع برامج تعليمية تأخذ بعني االعتبار احترام 

- 22بفالنسيا(اخلارجية ورومتوسطي اخلامس لوزراء أن املؤمتر األ ، إالالثقافات األخرى واحترام حرية الدين
يمي ودويل على أساس أمين حبت وتعلق بتأجج أعمال العنف بالشرق والذي انعقد باسبانيا يف سياق إقل) 2002افريل23

األوسط، حيث انتقل الصراع حىت إىل طاولة املؤمتر فما إن تناول املمثل اإلسرائيلي الكلمة حىت انسحب مندوبو الدول 
 .العربية

                                                             
  .494ص مرجع سابق، ،)نافعة(حسن  -150
  ":جل املتوسطاالحتاد من أ" -151

med/sec.doc.htm.-www.moqatel.com/openshare/behdh/momzmat3/eurohttp:// 
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لي والذي مازال حلد اليوم ورومتوسطية عرف عدم الثبات نتيجة الصراع العريب اإلسرائيوبالتايل فمسار الشراكة األ
سوالنا ممثل االحتاد األورويب للسياسة اخلارجية إىل  موضوع نقاش وحمل اهتمام األوروبيني حيث يسعون من خالل خافيري

  .حماولة إجياد حلول ترضي الطرفني

  ورومتوسطيةاألالسياسة األمنية األوروبية يف إطار الشراكة :املطلب الثاين

، حني اتفق 1970األوروبية حنو إقرار سياسة دفاعية وأمنية أوروبية مشتركة واليت بدأت منذ اكتوبراثر احملاوالت 
 Européenوزراء خارجية الدول األوروبية األعضاء يف ذلك الوقت على تبين إستراتيجية التعاون السياسي األورويب 

political Security ول األعضاء بشكل يضمن هلا نوع من االستقرار واليت سامهت يف تنسيق السياسات اخلارجية للد
والسلم، لتعقبها بعد ذلك حماوالت لتحقيق تعاون أمين أوسع عن طريق متتني عالقات الشراكة مع املناطق ااورة  ومنها 

حيث مت "1991حوض حبر األبيض املتوسط يف إطار ما يسمى بالشراكة األورومتوسطية، ومع إبرام اتفاقية مايسترخيت 
حيث دخلت  1997، ليتم بعدها التوقيع على معاهدة أمستردام "االنتقال مبوجبها من اموعة األوروبية إىل االحتاد األورويب

السياسة األمنية األوروبية حيز التنفيذ، لتتجه بعدها األنظار األوروبية حنو توقيع اتفاقيات وشراكات مع جريان االحتاد األورويب 
جناح املسعى األورويب حنو بناء سياسة أوروبية مشتركة يف جمايل األمن والدفاع قائمة على أساس املفهوم من أجل التأكيد على 

حيث أثبتت اية ) "عدم عقد شراكات مع اجلريان يف جمال الدفاع العسكري(اللني لألمن القائم على أساس غري عسكري 
 Security partnershipمنية، فترتيبات الشراكة األمنية احلرب الباردة تراجع كبريا للبعد العسكري يف القضايا األ

arrangements 152"حلت حمل أو أصبحت بديال التفاقيات ومواثيق الدفاع.  

فاالهتمام باملسائل األمنية يف فترة ما بعد احلرب الباردة من طرف االحتاد األورويب فرض عليه توقيع شراكات أمنية مع جريانه 
فان التغريات العميقة اليت مست النظام العاملي يف بعده اجليوبوليتيكي خاصة، جعلت من هذه اجلهة "وبسواء يف الشرق أو اجلن

ونظرا ألن األوروبيني استطاعوا التعامل مع القضايا األمنية ولو نسبيا يف اجلهة   153"الرهان األساسي إلشكالية األمن األورويب
أن األمر اختلف قليال يف جنوب املتوسط فقد اقتصر األمر فقط على توقيع الشرقية من أوروبا من خالل عمليات التوسع إال 

شراكة أمنية متوسطية، ففي جمال السياسة األمنية املتوسطية للمجموعة األوروبية نشري إىل أن التقارب األورومتوسطي يف هذا 
والذي ميكن اعتباره إطارا "،"يف أوروبا األمن والتعاون"خال الندوة املنظمة يف هلسنكي حتت عنوان  1971اال برز منذ 

تأكدت فيه فكرة الشراكة األمنية األورومتوسطية، فاالحتاد األورويب حاول ضبط ترتيبات الشراكة األمنية على اجلهة املتوسطية 
بىن ، إال أنه رغم ذلك كله ت154"من خالل استخالص وسائلها ومناهجها ومفاهيمها من مسار هلسنكي حول األمن األورويب

خلق استقرار : اهلادفة إىل إنعاش الشراكة األورومتوسطية بأبعادها الثالث األنفة الذكر" خطة عمل فالنسيا"املؤمتر باألغلبية

                                                             
Fulivia(attina),«the european securitypartnership:nato and the european union»,jean-monnet -152 

working papers,nº29,march,2001,p4.  
Daniel(collard),«la conférence de barcelone et le partenairait Euro-Méditerranéen»,défense -153 

nationale.nº2,fev,1996,p109.  
Fulivia(attina), Ibid,p5. -154   
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وتقريب الشعوب، وقد تلت هذا املؤمتر مؤمترات  20/10/2010ورفاهية باملتوسط وإحداث منطقة للتبادل احلر يف أفق 
  .قضايا السابقة وخاصة الصراع العريب اإلسرائيليتكميلية أخرى كلها تصب يف نفس ال

 Union" االحتاد من أجل املتوسط"ويف عهد الرئيس نيكوالس ساركوزي مت اإلعالن عن مشروع 2008إال أن عام

for the méditerranéen  بالعاصمة الفرنسية باريس تتوجيا للمساعي الفرنسية بالرغم من السجاالت األوروبية اليت تتبعها
 "االحتاد املتوسطي"التحفظات العربية، وقد طرح هذا الكيان اجلديد يف بدايته كمشروع فرنسي حتت اسم  بعض

Méditerranéen union وقد جاءت هذه الفكرة الفرنسية مقصورة على الدول املطلة على البحر األبيض املتوسط، إال أن
ازالت ملشروعها، واعتربت أن االحتاد من أجل املتوسط هو تكملة املوقف األملاين منها جعل فرنسا تتراجع عن فكرا وتقدم تن

  :ملشروع الشراكة األورومتوسطية، حيث ارتكزت على عدة أهداف

  وتطويرها لتصبح شراكة حقيقية بني الشمال واجلنوب 1995إضفاء انطالقة جديدة على عملية برشلونة -

  دعم التقارب بني املشاركني عن طريق تطوير مشاريع جديدة ملموسة ذات بعد إقليمي -

  رفع املستوى السياسي لعالقة االحتاد األورويب بشركائه املتوسطيني-

  ...)اهلجرة، اإلرهاب، املخذرات واألمراض(العمل على تقاسم املسؤولية ضد املخاطر األمنية اجلديدة-

منع إجراء مناورات عسكرية يف حوض املتوسط وإزالة التلوث (وسة ذات بعد امين إقليميإطالق مشاريع كربى ملم-
  ...).الكيميائي والصناعي

 Européen"سياسة اجلوار األوروبية"وقد سبق هذا املشروع الفرنسي مشروع آخر أورويب حتت اسم

neighbourhood Policyخلارجية واألمنية املشتركة، وهو مشروع ، وجاءت لتندرج يف إطار املشروع األورويب للسياسة ا
هدف يف البداية إىل إشراك اجلريان الشرقيني لالحتاد األورويب مث انتقل األمر بعد ذلك لدول جنوب املتوسط، وأهم ما جاء يف 

اسا فتحقيق األمن حسب املفهوم األورويب يرتبط أس"مؤمتر هلسنكي هو تبين مقاربة لألمن قائمة على أساس تعدد أبعاده
باالستقرار السياسي والرفاه االجتماعي واالقتصادي وتقليص اهلوة بني الدول املتقدمة والدول النامية على اعتبار أن هذه 

، وحقيقة بدا يعتقد اخلرباء واملفكرون األوروبيون 155"العناصر تتحكم يف العالقة بني اتمعات وتشكل أحيانا مصدر ديد هلا
وهذا ما جعل هذه اجلهة الفرعية تدرك من قبل "منذ اية احلرب الباردة ديدات جديدة ومعقدة  أن األمن األورويب يواجه

، حيث بدأت تظهر أمناط جديدة من التهديدات أفرزا 156"منطقة الالأمن"الفاعلني يف االحتاد األورويب على أا املنطقة املرئية
، حيث اعترب األوروبيون أن منطقة ...)املخذرات واجلرمية املنظمة اهلجرة غري الشرعية، التطرف، اإلرهاب و(تلك املرحلة

                                                             
  ":التعاون الثنائي املغريب األورويب يف اال األمين" ،)جواد(الفرخ -155

http://jouadelfarkh.maktoobbog.com/24.htm. 
Burno(callies de salies),«méditerranée: Quelle politique envers les états du sud?»,défense -156 

nationale,nº2,fév,1996,p9  
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وهذا ما )ضعف البنية االقتصادية واالجتماعية لتلك الدول(جنوب املتوسط هي منطقة تتميز باالستقرار نتيجة لعدة اعتبارات 
مؤمتر حول التعاون واألمن يف حوض أدى إىل تبين كل من ايطاليا واسبانيا نظرة شاملة تتضمن االقتصاد واألمن واقترحا عقد 

أن هاجس "، وذا اخلصوص يقول األستاذ فتح اهللا ولعلوا 157"البحر األبيض املتوسط حسب املقاربة اليت مت تبنيها لسنكي
األمن حيضر بشكل قوي يف تقرير الشراكة املتوسطية، ويقترن بتزايد أخطار االستقرار اجلهوي الذي يدعوا إىل تكافل اجلهود 

،وبالتايل فاالحتاد األورويب يسعى إىل جعل حوض البحر األبيض )التطرف األصويل ،اجلرمية املنظمة واملخذرات(ألا قضايا
واليت أكدت " 2003وهذا ما تأكد من خالل ندوة نابويل األورومتوسطية يف ديسمرب 158"املتوسط فضاء للسالم واالستقرار

املة لقضايا االستقرار واألمن يف منطقة املتوسط، مع االهتمام مبقاربة متوازنة وعادلة على أمهية التعاون األمين وعلى مقاربة ش
، وقد مت التطرق يف ذات الندوة إىل جوهر السياسة 159"ملواجهة التحديات اجلديدة وكذلك على التعاون يف مكافحة اإلرهاب

عاون حول السياسة األوروبية لألمن والدفاع وأكدت أشادت ذات الندوة بفتح احلوار والت"األمنية والدفاعية األوروبية حيث
جمددا على أن احلوار الذي شرع فيه مع اللجنة السياسية واألمنية التابعة لالحتاد األورويب وعلى مستوى اخلرباء بإمكانه أن 

د الشركاء املتوسطيني يكمل بطريقة جمدية بقية األدوات املقترحة يف مسار برشلونة، كما اعتربت أن هذا احلوار جيب أن يساع
  .160"عن قرب) الدفاعية واألمنية(على معرفة أهداف هذه السياسة

وبالتايل فاالحتاد األورويب من خالل مشروع الشراكة األورومتوسطية يهدف إىل تعريف سياسته األمنية والدفاعية 
إشراكهم احملتمل يف "ياسة من خالل على دول جنوب املتوسط ورمبا حىت متكينهم من املسامهة يف نشاطات تتعلق بتلك الس

يف عمليات حفظ ...نشاطات تتعلق بالسياسة األوروبية لألمن والدفاع على املستوى اإلقليمي، اإلقليمي الفرعي، أو الوطين
 ، إال أن املشكل األساسي والذي اعترض املشروع األورويب املتمثل يف خلق منطقة أورومتوسطية161)"البلقان وإفريقيا(السالم 

مستقرة، وانتقال الفكرة من الشراكة إىل التعاون، هو الصراع العريب اإلسرائيلي والذي يعترب عائقا أمام أي حماوالت أوروبية 
انتشار تكنولوجيا (إلشراك أكرب عدد ممكن من دول جنوب املتوسط وهذا بدوره خلق مشكلة أخرى تتعلق بالشق العسكري 

بالضرورة حاالت من عدم االستقرار يف منطقة حوض البحر األبيض املتوسط، وهذا ما  والذي تصاحبه) أسلحة الدمار الشامل
يعتربه االحتاد األورويب ديدا مباشرا لألمن األورويب وفيما بعد أثر هذا الصراع كذلك على ميثاق األمن واالستقرار 

مث بعد ذلك تبنت أملانيا املبادرة ليتم " وسطعقد أمن واستقرار يف املت"األورومتوسطي والذي جاء مببادرة فرنسية حتت اسم
  162"اإلعالن عنه حيث مت فيه اإلقرار عن عدة مبادئ أمهها

  .اإلقرار بعدم قابلية األمن يف الفضاء األورومتوسطي وما وراءه للتقسيم-

                                                             
 .176ص ،1997 املغرب، دار توبقال للنشر والتوزيع، ،"املشروع املغاريب والشراكة االورومتوسطية" ،)فتح اهللا(ولعلوا -157
 .نفس الصفحة املرجع نفسه، -158
 .195مرجع سابق،ص ،)عبد النور(بن عنتر -159
 .املرجع نفسه، نفس الصفحة -160
 .196- 195ص ص نفس املرجع، -161
 .200ص نفس املرجع، -162
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  ).وهو ما تبنته الدول املتوسطية إىل جانب األمن التعاوين(االعتراف مبفهوم األمن الشامل-

  .تدخل يف تسوية الصراعات احلالية ووضع مقاربة مشتركة ومتوازنة ملسألة االستقرار يف املتوسطعدم ال-

ومن خالل هذه املبادئ يرمي االحتاد األورويب إىل ربط أمن أوروبا وحتقيق سياسة أمنية أوروبية مشتركة بتحقيق 
األمن يف املتوسط على اعتباره منطقة ذات تأثري كبري باعتبار اجلوار، وكذلك حماولة االحتاد األورويب يف جانب آخر نشر 

، إال أن الصراع العريب اإلسرائيلي ألقى بضالله على أي مبادرة تعاونية )الشراكةمن خالل التعاون و(املفهوم األورويب لألمن 
يف جمال األمن  أو شراكة أورومتوسطية هدفها األساسي هو حتقيق األمن واالستقرار يف املنطقة، ولكن ما يعيب الشراكة 

سعي أوروبا حنو إقامة أو بناء سياسة  والذي انعكس بدوره على(إىل حد اليوم  1995األورومتوسطية منذ مسار برشلونة 
بشكل منفرد (، هو األنانية األوروبية، حيث سعى االحتاد األورويب يف شراكاته وتعاونه مع دول جنوب املتوسط )أمنية أوروبية
أي " ، إىل االستفادة من دول الضفة اجلنوبية واستعماهلا من أجل أمن أوروبا وحتقيق املشروع األمين األورويب)أو مجاعي

... استعمال تلك الدول كسياج واق أو مفكك متفجرات يفكك القنابل اليت تواجه أوروبا كاهلجرة غري الشرعية واإلرهاب
وغري ذلك من التحديات اليت تواجه األمن األورويب دون مقابل فعلي أو شراكة كلية وما تعنيه من تنمية ونقل للتكنولوجيا 

وهذا هو التعاون والشراكة وليس توريط دول الضفة اجلنوبية يف مواجهة كل ...األموالواالستثمار واحلركة احلرة لرؤوس 
، وهذا ما جعل تلك الدول تنظر بعني الريبة إىل 163"األخطار املطروحة وحرماا باملقابل من االستفادة من االمتيازات

وصل إليه ممثل معهد الدراسات السياسية لباريس األهداف األوروبية من إقامة شراكات أمنية يف جنوب املتوسط ورمبا هذا ما ت
أن "السيد لويس مارتيناز حيث أشار إىل أنه من بني أهم العوائق اليت تعترض بناء سياسة أمنية أوروبية يف جانبها املتوسطي هو 

ن بكل بساطة أمنها لكن هنا يتساءل هل تفكر أوروبا يف أمن دول الضفة اجلنوبية؟ أم أ ،أوروبا تتحدث عن األمن بصفة عامة
وبرأيه فان سياسة األمن يف املتوسط يعرقلها اختالف ...وفقط؟ وختليها بذلك عن دورها يف تسيري مشاكل الضفة املقابلة

، بينما يرى جانب آخر من الباحثني على غرار األستاذ بن عنتر عبد النور الذي يعتقد بأن حتقيق األمن يف 164"األهداف
تنفرد املقاربة األمنية لعملية برشلونة "سط متعلق أساسا بإحداث تنمية اقتصادية يف دول املنطقة حوض البحر األبيض املتو

وبالتايل فان مقاربة الشراكة ...بكوا مبنية على فرضية فحواها أن التنمية االقتصادية خري وسيلة إلحالل األمن 
  .165"ةاألورومتوسطية لألمن تقوم على تالزم األمن واالستقرار والتنمي

  

  

  

                                                             
  .177، مرجع سابق، ص"ورومتوسطيةاملشروع املغاريب والشراكة األ" ،)فتح اهللا(ولعلوا -163
 .نفسهاملرجع  -164
 .197مرجع سابق،ص ،)عبد النور(بن عنتر -165
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  التحديات اليت تعترض بناء سياسة أمنية أوروبية : املبحث الثالث

بناء أمن دولة هو ليس بالتأكيد نفس عملية بناء أو تصور أمن دول جمتمعة من حيث األبعاد اإلستراتيجية، ن مهمة إ
املشتركة يبقى رهن التطورات اليت يعرفها السياسية واألمنية حيث أن سيناريو فشل أو جناح مشروع السياسة األمنية األوروبية 

النظام الدويل، وكذلك رهن تطورات القدرات األوروبية يف جمال إدارة وحل الرتاعات وتطور املسار التكاملي األورويب، فمنذ 
مستوياته  انتهاء مرحلة احلرب الباردة وحماولة جتسيد مشروع أمين أورويب ذا خصائص أوروبية ينتقل بالتكامل األورويب إىل

الدفاع (باالنتقال حنو السياسات العليا ) االختالف بني األقطاب(العليا، إال أن الطروحات املتعارضة داخل البيت األورويب
، يعترب أهم النقاط احملورية واليت طرحت جداالت حول مستقبل القرار األورويب بشأن القضايا اليت متس الكيان )واخلارجية

  .للمجاالت العليا األورويب دون انتقاله

كذلك من جهة أخرى فاالحتاد األورويب الباحث عن دور استراتيجي بتجسيد كيانه كقطب دويل له وزنه وثقله 
على املستويني اإلقليمي والدويل، يطرح لنا إشكالية أخرى تتمحور حول دوره كقطب يف إدارة وحل الرتاعات الدولية دون 

سكرية أوروبية خارج إطار حلف األطلسي هذا من جانب ومن جانب آخر فان دعم خارجي، مبعىن آخر وجود آليات ع
يف االنتقال بالتكامل األورويب حنو جمايل األمن واخلارجية يطرح علينا ) الواليات املتحدة األمريكية(االعتماد على قطب آخر

حية االقتصادية والسياسية هل من مصلحة الواليات املتحدة األمريكية وجود قطب آخر قوي من النا: تساؤال حول
والعسكرية ينافسها على أهم املناطق احليوية يف العامل؟، مبعىن أكثر توضيح السماح حبدوث تغريات على هيكل النظام الدويل 

 ، فالواليات املتحدة األمريكية)تبين املنظور الواقعي(وتوزيع األدوار بني األقطاب الكربى، ونظرا للمفهوم األمريكي للمصاحل 
  .ال أعتقد بأا تسمح بظهور منافس ملصاحلها عرب العامل

فمحاولة األوروبيني جتسيد وبناء سياسة أمنية ودفاعية مشتركة قائمة على أساس املفهوم األورويب لألمن والذي ال 
اإلنسان، الدميقراطية حقوق : تبنيه موعة القيم السياسية(يقتصر على املكونات العسكرية من خالل اعتماده على البعد الوقائي

  .واحلريات األساسية لألفراد، طرحت عليه حتديات على املستوى الداخلي واخلارجي

  التحديات الداخلية:املطلب األول

خذ جانبا أيأخذ مشروع بناء سياسة أمنية أوروبية مشتركة حيزا كبريا من االهتمام داخل البيت األورويب وكذلك 
كرب عملياته التوسعية أ األوروبيني حول مستقبل التكامل األورويب بعد أن عرف االحتاد األورويب كبريا من النقاشات بني القادة

واملوحدة اجتاه  إال أن الناظر للكيان األورويب يعتقد بأنه كيان متناسق ومتكامل مبواقفه املشتركة ،1992حنو الشرق منذ عام
والسياسة اخلارجية توجد اختالفات كبرية بني الدول  األمن والدفاعنه يف احلقيقة وخاصة يف جمال أإال  ،القضايا الدولية

األعضاء ورمبا ظهرت بوضوح خالل احلرب على العراق واليت عرفت مشاركة بريطانية إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية 
  أملانية، فاالحتاد األورويب /فيما عرفت معارضة فرنسية
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تيجي قائم على أساس سياسة أمنية وخارجية مشتركة فحرب العراق األخرية يواجه حتدي إعادة صياغة دور استرا
) دول شرق أوروبا(خاصة بعد التوجه األطلسي للوافدين اجلدد  بني الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، أججت اخلالفات

خالل الرئيس جاك شرياك يوجه جعل القيادة الفرنسية السابقة من  وهذا ما ،قوية حيث أظهرت تلك الدول ميوالت أطلسية
، حيث يعترب مؤيدو 166انقادا شديد اللهجة متبوعا بتهديدات ضمنية حول اللجوء إىل إيقاف عمليات التوسع حنو الشرق

استقاللية األمن األورويب أن دول شرق أوروبا تعترب أحد أهم التحديات اليت تعترض يناء سياسة أمنية أوروبية، إال أنه يف 
تلك امليوالت األطلسية لدول أوروبا الشرقية مل تكن لتحدث لوال االختالف اجلوهري بني أقطاب االحتاد  حقيقة األمر

، وقد اتضح االختالف بني احملورين بشكل جلي )احملور الفرنسي األملاين يف جانب واحملور الربيطاين يف جانب آخر(األورويب 
اق ألقت بضالهلا مظهرة بصورة قاسية حدود سياسة االحتاد األورويب فاألزمة بشأن العر"وواضح أثناء احلرب على العراق

الربيطاين طغى على جوهر القضايا احلساسة وانعكس بدوره على /، فاالختالف الفرنسي األملاين167"اخلارجية واألمنية املشتركة
كس خالفا أوسع حول االجتاه باقي األعضاء األوروبيني لينقسم األوروبيني بدورهم بني مؤيد ومعارض، تلك اخلالفات تع

الذي جيب أن يسري فيه االحتاد األورويب، فاموعة األوىل اليت تقودها فرنسا وأملانيا تسعى إلقامة فدرالية أوروبية بصورة أو 
 (J.monih etرؤية جان مونيه وروبري شومان" (الواليات املتحدة األوروبية"بأخرى، بل يذهب البعض إىل حد إنشاء 

R.choman( موعة الثانية بزعامة بريطانية إىل جانب كل من اسبانيا وبعض األعضاء اجلدد، حيث أكدت بريطانياأما ا ،
على موقفها الرافض ألي حماوالت تكوين احتاد فدرايل ذو طابع مركزي شأا يف ذلك شان ترددها منذ البداية يف اعتماد 

إىل أن أي نظام فدرايل جيمع عدة واليات أو "لباحث يف الشؤون األوروبية، حيث يشري جون ريبا ا"اليورو"العملة األوروبية
يتطلب توحيد سياسات األمن والدفاع واخلارجية قبل غريها من السياسات وهو عكس ما حيدث يف االحتاد ...عدة دول

طرح كارل دوتش حول ، ورمبا هذا يتناقض مع 168"األورويب والذي مازالت اخلالفات فيه واسعة حول هذه اجلوانب الثالث
، مث )االقتصاد واالجتماع(مبدأ االنتشار من قطاع إىل قطاع آخر حيث يعتقد هذا األخري أن التكامل يبدأ بالقطاعات الدنيا

  ).السياسات العليا(يعرف بعد ذلك انتشارا حنو القطاعات األخرى

حيث يوضح جون ريبا أن املوقف "اسيفربيطانيا تسعى ليظل االحتاد األورويب جتمعا اقتصاديا بال اندماج سي 
الربيطاين من االنتقال حنو السياسات العليا يعود لسببني أساسيني، األول يتعلق باالنتماء حيث ال تعترب بريطانيا نفسها جزء من 

رة االندماج اإلمرباطورية األوروبية إىل جانب أا مل حتتل من طرف دولة أوروبية ملدة طويلة وبالتايل ال ميكن أن تقبل بفك
السياسي كما يقبلها الفرنسيون أو األملان، والسبب الثاين يتمثل يف أن بريطانيا هلا عالقات بكتلة أخرى غري أوروبية وتربطها 

كندا، الواليات املتحدة (معها ثقافة واحدة ولغة واحدة باإلضافة لعدة مقومات أخرى وهي األمة الناطقة باللغة االجنليزية
هذا أيضا يزيد من رفض فكرة االندماج السياسي حنو بناء سياسة أمنية أوروبية مستقلة يف ظل حمور ، و)األمريكية

                                                             
 .124ص مرجع سابق، التسلح نزع السالح واألمن الدويل، ،"أطلسية- ورواألاملنظمات الدولية والعالقات " ،)دانوي(بال - 166
  .125ص املرجع نفسه، - 167
  ":ماذا حققت أوروبا يف مخسني عاما من مسرية الوحدة" ،)القصاص(حممود - 168

news.stn-http://neuws.bbc.co.uk/hi/arabic/world  
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، فعلى الرغم من الطابع االندماجي للسياسة األوروبية يف ميادين التجارة والزراعة ورمبا النقد أن مل نستثين 169"أجنلوساكسوين
اخلالف يف وجهات النظر حول السياسة األمنية األوروبية، وهي أكرب املشكالت إال أنه مل يتبدد بعد ) اجلنيه اإلسترليين(بريطانيا

اليت تواجه االحتاد األورويب، فغياب سياسة خارجية وأمنية مشتركة سيؤدي بالضرورة إىل غياب إرادة أوروبية مشتركة 
يف األزمتني العراقية واألفغانية  لتحويل االحتاد األورويب إىل العب استراتيجي مسؤول ورمبا اتضح ذلك العجز بشكل جلي

سابقا واألزمة اإليرانية حاليا على الرغم من بعض احملاوالت األوروبية حنو تقريب الرؤيا للخروج مبوقف واحد مشترك اجتاه 
ام حقيقة يضعنا أم...فعدم وجود رؤيا موحدة لدى دول االحتاد األورويب إزاء التعامل مع أزمة إيران النووية"األزمة اإليرانية 

أن أوروبا منقسمة إىل جهة حتاول إتباع سياسة أقل تصعيدا وأقرب إىل التوازن يف تعاملها مع ملف إيران النووي وجهة ثانية 
  .170"ترى يف وجوب استخدام القوة العسكرية أن تطلب األمر ذلك إىل جانب فرض عقوبات

اك، تغريت بعض املعطيات حيث شددت اإلدارة إال أنه ومبجيء الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي خلفا جلاك شري
الفرنسية اللهجة على لسان وزير خارجيتها برنارد كوشنري مع إيران لتنظم إىل سرب الواليات املتحدة األمريكية لينعكس 

تيار أن العامل قد يصبح عليه االخ"بدوره على مشروع األمن األورويب والسياسة اخلارجية حيث صرح الرئيس الفرنسي بقوله
القنبلة اإليرانية أو قصف إيران، وهو املوقف القريب من موقف عضو جملس الشيوخ األمريكي اجلمهوري " البديل الكارثي"بني

بأن اخليار األسوأ من اخليار العسكري مع إيران هو خيار إيران متتلك  J.Makinالبارز واملرشح للرئاسة األمريكية جون مكني 
عدم استبعاد اخليار العسكري ضد إيران، ورغم أن املوقف الفرنسي مل يتعد موقف التهديد إال أنه  قدرة نووية عسكرية، مبعىن

، بالتايل العودة للمتغري العسكري يف العالقات 171"يعيد سيناريو االستعانة باألداة العسكرية يف حل اخلالفات الدولية
لرئاسة احلكومة الربيطانية  J.Braown، ويف جانب آخر يعترب وصول جوردن براون )إحياء االفتراضات الواقعية(الدولية

رويب، ورمبا ودعوته إىل تبين سياسة بريطانية أقل التحاما بواشنطن قد أعاد صياغة املعادلة األوروبية حول مشروع األمن األو
تعترب تلك فرصة لألوروبيني حنو حتقيق حلمهم، ولكن يعتقد الكثري من املفكرين والباحثني أن تلك املواقف تعرب عن أشخاصها 
وال تعرب عن مواقف الدول املعنية على أساس أنه ال ميكن أن تتخلى بريطانيا عن مبادئها القائمة على أساس التعاون 

ألمريكي ويف نفس الوقت ال ميكن لفرنسا أن تستغين عن دورها القيادي يف بناء سياسة أمنية أوروبية االستراتيجي مع احلليف ا
  .مستقلة عن التأثريات اخلارجية

كذلك من أكثر التحديات اليت واجهها االحتاد األورويب على املستوى الداخلي هو رفض فكرة الدستور األورويب 
جاء من الطرف الفرنسي الداعي إىل مشروع أورويب موحد لألمن والدفاع وكذلك والغريب يف األمر أن الرفض * املوحد

رفض هولندي مما أدى إىل اهتزاز صورة االحتاد األورويب ليس فقط على املستوى احمللي والداخلي ولكن على الصعيد الدويل 

                                                             
 .املرجع نفسه -169
  :"نووي اإليراين والتردد األورويبال" ،)فياض(حبيب -170

akhbar.com/or/node/5576.html-http://www.al 
  ":تغري الفكر السياسي والنظام الدويل :فرنسا وإيران" ،)عزم(محد مجيلأ -171

http://ajazem.maktoobbolog.com/1028953.htm 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.al
http://ajazem.maktoobbolog.com/1028953.htm
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

117 

شكيل أوروبا تتحدث بصوت واحد كذلك، فقد تسبب الرفض الفرنسي ملشروع الدستور يف اإلطاحة بآمال السياسيني يف ت
ويعود ذلك إىل الثقل الذي تتمتع به فرنسا على مستوى االحتاد كوا تشكل إىل جانب أملانيا احملرك األول ملسريته، مما يقضي 
على طموحات أصحاب القرار الذين يعملون على تعزيز دعائم الوحدة األوروبية من خالل العمل على إقامة مؤسسات 

  .صالحيات اختاذ القرار السيما على صعيدي السياسة اخلارجية والدفاع مشتركة هلا

  :وميكن تلخيص أهم التحديات الداخلية واليت تعترض بناء سياسة أمنية أوروبية مستقلة يف النقاط التالية

اكل الداخلية أو األزمات االختالفات واالنشقاقات الداخلية وعدم االتفاق يف اختاذ القرارات اجلماعية املتعلقة سواء باملش -1
  .اخلارجية

الوضع القانوين لشرعة احلقوق األساسية حول واالتفاق حول الدستور األورويب وحتديد دور الربملانات الوطنية، عدم  -2
  .مفهوم القيم األوروبية

  .التحدث بصوت واحد والتصرف حبزم إزاء الرتاعات العديدة يف العاملعدم  -3

  .لدول أوروبا الشرقية واالعتماد على قدرات حلف األطلسي يف التصدي ألي ديدات خارجيةالتوجه األطلسي  -4

 ).أزمة كوسوفو(الكبري الذي تعرفه القدرات العسكرية يف جمايل التدخل إلدارة األزمات الدولية حىت الداخليةالضعف  -5

إحدى أهم التحديات اليت واجهت  2001كما تعترب احلرب على أفغانستان بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب   
االحتاد األورويب من خالل أا أظهرت العجز األورويب يف أن تكون للسياسة اخلارجية واألمنية استقاللية يف التحرك الدفاعي 

  .فعقب األحداث مباشرة اتسمت ردود الفعل األوروبية بالفردية واعتبارات املصلحة املنفردة

  خلارجية التحديات ا:املطلب الثاين

ومن بعدها معاهدة  1991األوروبية اثر معاهدة مايسترخيتمنذ اإلعالن األورويب عن مشروع السياسة األمنية 
أمستردام بدخوهلا حيز التنفيذ والختالف الرؤى األوروبية حول مضمون وإطار املشروع األورويب لألمن والدفاع، إذ يرى 

بعيدة عن أبنية الناتو وطرف آخر يرى بضرورة استقاللية األمن األورويب وفق  طرف أنه ال ميكن بناء أو تصور سياسة أمنية
، إال أن التدخالت األجنبية وباخلصوص األمريكية تسببت يف اتساع اهلوة بني أقطاب االحتاد )األمن اللني(املنظور الشامل لألمن

أن دور "ل األمن األورويب عن إطاره األطلسي حيثاألورويب إذ يعترب هذا أهم حتد أو عقبة أساسية يف وجه أي حماوالت بعز
أن خطط االحتاد األورويب الدفاعية هي واحدة من أعظم "الناتو الرئيسي هو توفري األمن ألوروبا حيث ذكر السفري األمريكي

تدخال ) أملانيا/رنساف(املخاطر على العالقات الدولية بني جانيب األطلسي، إال أن هذا األمر اعتربته بعض دول القرار األورويب 
ال معىن له من طرف الواليات املتحدة األمريكية عرب األطلسي يف الشؤون الداخلية ألوروبا، حيث كانت الدعوة إىل إعادة 
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، من خالل هذا يظهر أنه ليس هنالك من شك يف 172"صياغة عالقة اجلماعة األوروبية حبلف مشال األطلسي تربز يف كل مرة
ورويب األمنية مرتبطة بأبنية حلف األطلسي أي أنه ترتبط باملساعدات األمريكية يف جمايل التدخل يف أن سياسة االحتاد األ

، أين أظهرت القدرات العسكرية األوروبية عجزها يف "كوسوفو"الرتاعات وإدارا ورمبا كان ذلك واضحا من خالل أزمة
حرب كوسوفو مدى حاجة أوروبا للواليات املتحدة األمريكية فقد أظهرت "إدارة الرتاع، حيث متت االستعانة بقدرات الناتو

  .173"حيث تسعى هذه األخرية إىل بسط نفوذها على منطقة شرق أوروبا وملئ الفراغ الذي أحدثه االحتاد السوفييت سابقا

ودد يف جانب آخر تعترب سياسة الواليات املتحدة األمريكية يف أوروبا تتعارض مع مصاحل الشعوب األوروبية، 
األمن األورويب، حيث سعت الواليات املتحدة حنو تطبيق مفهومها لألمن القائم على أساس استخدام القوة العسكرية 
واملتناقض مع املفهوم األورويب له وذلك للحفاظ على مصاحلها يف العامل وحماولة فرض إرادا على حلفاءها األوروبيني من 

، وهي تستهدف من وراء ذلك تقسيم الرأي )أفغانستان والعراق(مغامراا العسكرية خالل توريط بعض الدول األوروبية يف
األورويب وكسر أي حماوالت لعزل األمن األورويب عن نظريه األمريكي، كما أنه ومن خالل حلف األطلسي تسعى الواليات 

النقسام بني الدول األوروبية بإتباع سياسة سباق املتحدة األمريكية مبساعدة حلفاءها ذات الرتعة الرجعية يف أوروبا إىل زيادة ا
التسلح واحليلولة دون قيام عالقات قوية بني دول غرب وشرق أوروبا، وهذا هو السبب احلقيقي الذي يربر وجود قواعد 

 التأكيد فقد سعت الواليات املتحدة األمريكية إىل"عسكرية أمريكية يف أوروبا حيث لطاملا أظهرت دورها القيادي يف املنطقة
، فمنذ انتهاء الرتاع يف كوسوفو 174"على استمرار دورها القيادي يف القارة األوروبية يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة

فقد سعت الواليات "والواليات املتحدة تسعى إىل احلد من قدرات االحتاد األورويب العسكرية والتنظيمية وتربطها بالناتو
ولة دون جناح الدول األوروبية احلليفة على تقدمي الربهان على القدرة على الفعل املستقل عرب تسوية املتحدة األمريكية إىل احليل

، إذا فالواضح أن حلف 175"يف التحالف الغريب) الواليات املتحدة(مشاكل القارة وضمان أمنها، دون االستعانة بالقطب األول
لتمرير وتطبيق إستراتيجيتها ذات الطابع املصلحي يف العامل، حيث كان األطلسي هو جمرد أداة ناجحة يف يد اإلدارة األمريكية 

جمرد امتداد للسياسة األمريكية يف املنطقة حيث يرى الكثري من الباحثني االستراتيجيني أن احلرب األمريكية سواء على 
احملمولة، بل أن اهلدف األساسي  كوسوفو أو أفغانستان أو العراق ليس الغرض منها محاية حقوق اإلنسان وغريها من الرايات

يتمثل يف أا تريد أن تؤكد للعامل بأسره أن مرحلة ما بعد احلرب الباردة هي مرحلة ال جمال فيها للزعامة والقيادة إال للواليات 
تحدة فالواليات امل"املتحدة األمريكية وكانت هذه رسالة موجهة لالحتاد األورويب يف الغرب وروسيا والصني يف الشرق، 

األمريكية حريصة كل احلرص من اإلفادة من أحداث احلادي عشر من سبتمرب ومن احلرب اليت أعلنتها على اإلرهاب إلرساء 
، فمنذ اإلعالن 176"والذي بقي نظريا على الورق منذ ايار االحتاد السوفييت) األحادية القطبية اجلامدة(النظام العاملي اجلديد 

ييت والواليات املتحدة األمريكية تقف يف وجه أي حماوالت أوروبية تسمح بربوز االحتاد األورويب عن ايار االحتاد السوف
                                                             

 .459ص ،2004 بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية ، ،"االحتاد األورويب والدراسات املستفادة عربيا" ،)نافعة(حسن -172
 .229ص ،2000 ،]ن.م.د[ ،"قضايا القرن العشرين" ،)شاهني(حممد علي -173
 .524ص مرجع سابق، ،"حالف العسكريةالعامة لألالنظرية " ،)أبو اخلري(السيد مصطفى -174
 .نفس الصفحة املرجع نفسه، -175
 .17ص مرجع سابق، ،"فغانستان والعامل اإلسالميأاحلرب األمريكية على " ،)عايدة(سري الدين  -176
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للواليات املتحدة األمريكية، فهذه األخرية لن تسمح ) االقتصادية واالجتماعية والعسكرية(كقطب منافس من مجيع النواحي 
أثناء احلرب الباردة واحلربني العامليتني األوىل والثانية تقف دائما بوجود نظام متعدد األقطاب يشكل ديدا ملصاحلها، فهي حىت 

موقف القائد الذي ال ميكن جماراته، فهي تسعى للحد من تطلعات الالعبني اإلقليميني الكبار والذي يتطلع كل واحد منهم إىل 
ورمبا ) الصني(ودرء صعود وتوسع اآلخر )روسيا(تتوجه اإلستراتيجية األمريكية ملنع استعادة نفوذ أحدهم"موقعه ونفوذه حيث
، حيث يعترب احلفاظ على الشكل اهلرمي للنظام الدويل وبقاء 177)"االحتاد األورويب(واحتواء احلليف) إيران(توجيه ضربة للثالث

مين الواليات املتحدة األمريكية كقطب وحيد يف العالقات الدولية مصلحة حيوية هلا ويعترب التحدي الكبري للمشروع األ
األورويب ليس يف الواليات املتحدة األمريكية يف حد ذاا ولكن املشكل يعود إىل بعض التوجهات األطلسية لبعض الدول 

، فربيطانيا )بريطانيا واسبانيا(األوروبية واليت ال تتمثل يف دول أوروبا الشرقية فقط بل تتعدى حىت إىل دول القرار األورويب
امل متعدد األقطاب هو أمر خطري وغري مرغوب فيه فخلق قوة موازية أو مضادة للواليات تكوين ع"الزالت تصر على أن

  .178"املتحدة األمريكية لن يؤدي إال النفصال األخرية عن االحتاد األورويب

بغرض احتواء مناطق الرتاع يف أوروبا الشرقية حنو جتسيد  2004كذلك فان عملية توسيع االحتاد األورويب منذ عام
مشروع األمن األورويب، كان يف غري صاحل االحتاد األورويب حيث أن التوسع حنو الشرق تزامن معه توسيع حلف األطلسي 

عالقات وثيقة  حنو تلك املناطق حيث مثلت تلك الدول وسيلة اختراق أمريكية للسياسة األمنية األوروبية من خالل إقامة
يذهب بعض الباحثني إىل أن أي مساعدات أمريكية سواء " إستراتيجية أمريكية...تقزمي أوروبا"معها، ويف مقال حتت عنوان 

أكانت اقتصادية أم عسكرية لدول أوروبا منذ الفترات األوىل كان يهدف إىل زعزعة استقرارها من خالل خلق بؤر توتر يف 
تبعية "يطرة والنفوذ واحلاجة، حيث ترى اإلدارة األمريكية أن العالقات عرب األطلسية هي عالقة مناطق عديدة من ضمان الس

  .يف إشارة من الواليات املتحدة إىل حاجة أوروبا هلا حىت يف جمال األمن والدفاع" ال حتالف

ناء سياسته األمنية والدفاعية ويعترب املوقف الروسي من أهم التحديات اخلارجية اليت يواجهها االحتاد األورويب حنو ب
مشروع السياسة املوقف الروسي من املشتركة وذلك نظرا ألن املوقف الروسي من املشروع األورويب ال يتصف بالثبات ف

 االحتاديترتب عليه تغيريا يف موازين القوة لصاحل و للحقيقة الصعبة املتمثلة يف أنه يعد تعبريا عن إدراك موسكاألمنية األوروبية 
التحالف عرب األطلسي فاإلدارة الروسية تضع شرط أساسي على االحتاد األورويب حىت يتم ، و عدم قدرا على منع األورويب

على األقل النقاش حول مستقبل األمن األورويب ويتمثل هذا الشرط يف ضرورة زوال حلف األطلسي والقضاء على التواجد 
وجود الواليات املتحدة يف مناطق أوروبية قريبة من روسيا هو ديد مباشر لروسيا  األمريكي يف املنطقة ألن روسيا تعترب أن

  .فروسيا من الدول الكربى املؤيدة لوجود نظام عاملي متعدد األقطاب يلغي اهليمنة أحادية القطب من طرف الواليات

                                                             
 .12ص املرجع نفسه، -177

Zaki(laidi),«la question multipolaire»,édition desllée de brouwer,paris,1998,p2. - 178  
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ورويب مستقبال على تكثيف جهوده إال أن هذه التحديات سواء الداخلية أو اخلارجية ال تعين عدم قدرة االحتاد األ
حنو بناء سياسة أمنية أوروبية مشتركة فاالحتاد األورويب ميتلك عدة مقومات جتعل إمكانية ظهوره كقطب دويل مستقل يف 

  . ليس باألمر املستحيل مستقبال لذلك يراهن األوروبيون على عدة مقوماتجمال األمن والدفاع 

أحد أقطاب عامل متعدد القطبية، وأحد العناصر األساسية يف منظومة متعددة الشك أن أوروبا ترغب يف أن تصبح 
إنه من غري املعقول أو املقبول أن يظن : "الرئيس جاك شرياك عقب فوزه مبقعد الرئاسة، حيث قال عرب عنهاألطراف، وهو ما 

، ويف مناسبة أخرى "احلساب فاتورةتدفع البعض أن اإلرادة والقرار سيكونان دائماً من نصيب أمريكا، وعلى أوروبا فقط أن 
إن أوروبا ينبغي أن تؤكد أا ستكون أحد أكرب العناصر : "شدد على احللم األورويب املناهض بالطبع للحلم األمريكي بقوله

ارك يف الفاعلة يف العامل، وعليها ترسيخ السالم واألمن يف أراضيها إىل جانب بناء أمن أورويب جديد، وعلى أوروبا أن تش
، فما هي العوامل اليت قام عليها "إرساء األمن العام والشامل يف العامل كما ميلي عليها ذلك تارخيها، ويفرضه عليها كرسالة

  احللم األورويب؟

، واستناداً إىل الركيزة واليت يف طريقها ملنافسة نظريا األمريكية القدرات العسكرية بفضل: شروط جناح املسعى األورويب
االقتصادية، ومتشياً مع املتغريات العاملية وفهماً للواقع، ميكن أن تتبلور وضعية أوروبا يف النظام الدويل كمنافس للواليات 
املتحدة األمريكية، أو شريكاً هلا يف أقل االحتماالت، باإلضافة إىل ما تعانيه الواليات املتحدة من أوجه قصور خطرية رغم 

والثقايف حيث تواجه عجزاً يف ميزان مدفوعاا جيعلها حباجة إىل دعم احللفاء واألصدقاء، فلقد قفزت تفوقها العسكري والتقين 
بالناتو إىل أفغانستان، وناشدت دوالً كثرية للمشاركة يف العراق، فضالً عما قد جتره عليها سياستها واستراتيجياا العسكرية 

ذلك كله فثمة اشتراطات أولية يراها احملللون إلجناز املسعى األورويب لتطوير ومع  ،بتبين الضربات االستباقية من آثار سلبية
  :بنيته ومفاهيمه اخلاصة بالسياسة اخلارجية واألمنية املشتركة، وهي

  .إجناح الوحدة النقدية األوروبية من أجل أن تصبح أوروبا فاعالً اقتصادياً عاملياً ذا اعتبار -1

ء، والدمج لصناعاا الدفاعية واجلوية الفضائية، واللذان سيضيقان الفجوة التقنية بينها السعي املتواصل إلعادة البنا -2
  .ويضاعفان من تنافس الدول األوروبية على األسواق اخلارجية وبني الواليات املتحدة،

كانت عامل بعد أن إضفاء نوع من احليوية على هويتها الدفاعية واألمنية، خصوصاً وأن بريطانيا قد أصبحت قوة دفع   -3
  .إعاقة

 .مزيد من االنفتاح على شرق أوروبا وخباصة البلقان لدعم حتوالا االقتصادية وحتقيق مزيد من استقرارها -4

، وأن تتصرف بناًء عليها سياسياً وعسكرياً، ومن مث حتمل نصيب جديد واإلستراتيجيةإعادة تعريف مصاحلها االقتصادية  -5
ويضاف إىل ذلك أن أوروبا بسوقها املشتركة كانت مدركة لضرورة إجياد أرضية تستطيع من خالهلا ، من التكلفة األمنية

إمساع صوا إىل كل العامل، والنهوض مبكانتها السياسية واالقتصادية اليت تتناسب مع أمهيتها وتارخيها الثقايف واإلنساين 
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خالل التعاون القائم على املصاحل املتبادلة واإلدراك املشترك ، وتدرك أنه ال ميكن أن يتحقق هلا ذلك إالّ من ومفاهيمها
للمخاطر األمنية اليت تواجه الطرفني، األمر الذي يدعو أوروبا أن تنحاز إىل قواعد احلق والعدل يف القضايا العربية، وتعمل على 

ادية وثقافية مع العامل العريب خليجياً، فإذا كانت ألوروبا عالقات تارخيية سياسية واقتص ،حلها مبا يتناسب مع هذه القواعد
ام العاملي، ومتوسطياً، فمن املتوقع أن تشهد هذه العالقات دفعة قوية مع احتمال صعود جنم أوروبا واملشاركة يف النظ

  .وعالقاته، وقراراته
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  :خالصة الفصل

ملي من خالل بناء سياسة أمنية إن سعي أوروبا حنو حتقيق مسعاها يف لعب دور فعال وناجح على املستوى العا
مستقلة عن التأثريات األمريكية انعكس على عالقات االحتاد األورويب على املستوى اخلارجي وذلك من خالل حماولة هذا 

أو مناطق جيب التعامل معها ) جنوب املتوسط(ما مناطق نفوذإاألخري إقامة عالقات خارجية مع املناطق ااورة واليت يعتربها 
، وذلك )شرق أوروبا(ومناطق أخرى يرى االحتاد األورويب بضرورة دجمها ضمن البيت األورويب) روسيا(أساس تعاوين على
جل حتقيق مشروعه األمين القائم على أساس املفهوم اللني لألمن والذي ميثل بديال للمفهوم األمريكي القائم على أساس أمن 
ون إىل حتقيق أهدافهم ومبادئهم مبا خيدم املصاحل األوروبية يف تلك املناطق مبا فيها ني يسعالعسكرية، وبالتايل فاألوروبي القوة

  .املصاحل األمنية

دول  حنو جتسيد مشروعه األمين من خالل إقامة شراكة مع فاالحتاد األورويب ويف سعيهكذلك يف جانب آخر 
، فاالحتاد املشتركة ملعتمدة لبناء سياسته األمنيةجنوب املتوسط واتفاقيات مع روسيا فرض عليه توضيح أهدافه ومبادئه ا

األورويب يف هذا املسعى واجه جمموعة من التحديات على املستويني الداخلي واخلارجي واليت أعاقت مسريته حنو الوصول 
ل إمكانيات االحتاد ، إال أن هذا مل يؤثر على املسعى األورويب من خال)األمن والدفاع(بالتكامل األورويب حنو مستوياته العليا 

جل أ، فاالحتاد األورويب يراهن على إمكانياته السابقة الذكر من )السياسية والعسكرية االقتصادية،(األورويب يف مجيع ااالت
  ).سياسة أمنية أوروبية مستقلة عن التأثريات األمريكية( الوصول إىل حتقيق مبتغاه
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االحتاد األورويب منذ مراحله األوىل يف عملية التكامل حنو ظهوره كقطب عاملي له تأثريه على الساحة الدولية سعى 
الداعي إىل  وذلك حنو حتقيق املشروع الفرنسي ،)اخلارجية والدفاع(ياسات العليا من خالل الدفع مبشروعه التكاملي حنو الس

غري أن األوروبيني وخاصة  مساه روبرت شومان الواليات املتحدة األوروبية،ورمبا حتقيق ماأ تكوين كونفدرالية أوروبية
أصحاب القرار داخل االحتاد األورويب مل يكونوا بنفس احلماس الذي كانت عليه فرنسا صاحبة املبادرة بالرغم من وجود 

فال يوجد حديث  ،وفرنسا امل مابني أملانياية قوية يف قلب االحتاد األورويب تغطي كامل العملية بقوة باجتاه مزيد من التكدينام
يتبىن بشكل جدي فكرة الرئيس ففي الواقع كل منهما  لفرنسا أو أملانيا عن بناء سياسة أمنية أوروبية مرتبطة بتعاون أطلسي،

صاحب هذا الفرنسي السابق جاك شرياك عن عامل جديد توازن فيه أوروبا الواليات املتحدة األمريكية، إال أن التحفظ الذي 
، جعل االنتقال بالتكامل األورويب حنو )احملور الربيطاين اهلولندي(املشروع األورويب والذي كان نابعا من داخل أوروبا

السياسات العليا أمر صعب يف ظل االختالف الداخلي، حيث تعترب بعض دول أوروبا الغربية على غرار بريطانيا أن احلديث 
عن أبنية احللف األطلسي هو أمر مبالغ فيه بل من املستحيل القول بذلك، حيث تعترب عن مشروع أمين أورويب مستقل 

بريطانيا أن القدرات العسكرية األوروبية أثبتت عجزها يف كثري من املواقف الدولية لوال املساعدات األطلسية وظل هذا الرأي 
وروبية إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية يف سائدا طيلة فترة وجود االحتاد السوفييت، حيث سامهت بعض اإلطراف األ

من أجل اإلبقاء على احللف األطلسي يف املنطقة وجتسيد السيطرة األمريكية ) نظرية العدو االفتراضي(تضخيم اخلطر السوفييت 
اليت ميزت فترة احلرب على أوروبا وهذا ما جعل أمن أوروبا متعلق ومرتبط باألطلسي لفترة كبرية، وبالتايل فاألوضاع الدولية 

  .الباردة مل تسمح بتجسيد احللم األورويب

إال أنه وبنهاية احلرب الباردة وانتقال التكامل األورويب حنو خطوات جديدة باعتماد اليورو كعملة موحدة مث 
اؤال داخل البيت طرح تف معاهدة لشبونةاإلعالن عن معاهديت مايسترخيت وأمستردام وصوال إىل مسودة الدستور األورويب مث 

األورويب حنو جتسيد املشروع األمين األورويب القائم على خصائص أوروبية ومفهوم أورويب لألمن، ونظرا ملا أفرزته مرحلة ما 
، فقد تبنت أوروبا مفهوما لألمن قائم على أساس األبعاد الوقائية )مفهوم األمن(بعد احلرب الباردة من حتول مس املفاهيم

حتاد األورويب من خالل سياسته األمنية املشتركة يسعى إىل لعب دور إقليمي وعاملي قائم على أساس عالقات أمنية وبالتايل فاال
، عكس اإلستراتيجية األمنية األمريكية القائمة على أساس )من خالل االعتماد على األبعاد غري العسكرية لألمن(أقل حساسية

  .تقراراألبعاد العسكرية من أجل فرض األمن واالس

احترام حقوق اإلنسان، عدم التدخل يف (فاالحتاد األورويب حاول بناء مشروعه األمين على أساس عدة اعتبارات
، حيث يعتقد األوروبيون أن التعاون )الشؤون الداخلية للدول، تقدمي املساعدات ودعم اإلصالحات السياسية واالقتصادية

دة من النظام الدويل واليت البد منها من أجل حتقيق الصاحل العام، وهذا ما الدويل والشراكة هي أحد مسات املرحلة اجلدي
لوحظ من خالل الشراكة األورومتوسطية والتعاون مع روسيا، ورمبا هذا ما جعل اتمع الدويل يطمئن ملشروع األمن 

  .ة فيما خيص األمناألورويب ويلقى تأييد من طرف جهات كثرية ترى فيه املشروع املنافس للتصورات األمريكي

يتضح من كل ماسبق أن مشروع السياسة األمنية األوروبية، هو مشروع يسعى من خالله االحتاد األورويب إىل 
إكمال لعب أدواره على املستوى الدويل، فبعدما متكن األوروبيون من فرض وجودهم على مستوى العالقات االقتصادية 

النظام الدويل يف جمايل األمن واخلارجية، وذلك من أجل حتقيق توازن استراتيجي الدولية، فهم يسعون حنو فرض وجودهم يف 
  .مع الواليات املتحدة األمريكية يف ظل رغبة االحتاد األورويب يف وجود عامل متعدد األقطاب
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ىل قطب مواز وبالتايل يعتقد الكثري من األوروبيني وحىت بعض الدوائر األمريكية باحتمالية حتول االحتاد األورويب إ
للواليات املتحدة األمريكية يف ظل جناح التكامل األورويب على كافة األصعدة يف انتظار جناح املسعى األورويب يف االنتقال حنو 
السياسات العليا، ويتحجج هؤالء أن املنظور األورويب لألمن القائم على أساس املفهوم اللني باإلضافة إىل املفهوم الصلب له هو 

جيعل االحتاد األورويب قطب سياسي يعيد هيكلة النظام الدويل إىل ما يسمى النظام الدويل اجلديد القائم على أساس تعدد ما قد 
  .األقطاب

  :ويف األخري ميكن اخلروج بالنتائج التالية

اسة األمنية خالت األمريكية يف الشؤون الداخلية األوروبية كمحاولة لتفرقة الرأي األورويب حول مشروع السيالتد -1
  ).التغلغل يف دول أوروبا الشرقية(األوروبية املشتركة 

التوجهات األطلسية لبعض الدول ذات الثقل يف االحتاد األورويب واليت سعت منذ البداية إىل عرقلة أي حماوالت حنو بناء  -2
  ).االسباين/اهلولندي/احملور الربيطاين(سياسة أمنية أوروبية مستقلة عن حلف األطلسي

بقى حجر العثرة أمام التطلعات األوروبية حنو حتقيق بناء ت يتحلف األطلسي وال القوة الفاعلة داخلميكن إغفال دور  نه الأ -3
ميكن  ن مادام وجود احللف األطلسي قائم فانه الاملعادلة تقول بأ سياسة أمنية أوروبية مستقلة عن التأثريات األمريكية حيث أن

  .تهمستقل عن أبني من أورويبأتصور بناء 

 فشل املصادقة عن الدستور األورويب والذي عرف معارضة من طرف الرأي العام الفرنسي طرح تساؤالت جديدة حول -4
  .من األورويبحيمل لواء األ من

بينت أن االحتاد األورويب وبالرغم من كل املعوقات اليت اعترضت مشروع بناء سياسة كما أن دراستنا هلذا املوضوع 
أمنية أوروبية مشتركة إال أنه يواصل عمله من أجل جتسيد هذا املشروع ورمبا جناح املسعى األورويب من خالل السياسة 

 .اخلارجية األوروبية املشتركة بقيادة خافيري سوالنا تعترب الدافع احلقيقي لألوروبيني حنو جتسيد مشروعهم األمين
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  املالحق
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ملالحقا  
:1امللحق رقم   

  معاهدة مايسترخيت
و أهم تغيري  يبلالحتاد األورو هي االتفاقية املؤسسة معاهدة ماسترخيت اليت تعرف أيضا باسم اتفاقية أو معاهدة االحتاد األورويب

يف  الس األورويب يف اية اخلمسينات، مت االتفاق عليها من قبل اموعة األوروبية يف تارخيه منذ تأسيس
  1991.ديسيمرب/ألولكانون ا يف اهلولندية ماسترخيت مدينة

تشرين  فيذ يف األول منحيز التن ماسترخيت، يف 1992 فرباير/شباط  7دخلت هذه املعاهدة، اليت مت توقيعها يف
يرجع تأخر تطبيقها إىل تأخر قبول الدامناركيني للمعاهدة و شروطها وبسبب قضية دستورية ضدها  1993 .نوفمرب/الثاين

 .أملانيا أقيمت يف

اليت كانتا  اموعة األوروبية الذرية، ويب عدة تغيريات على قوانني اموعة األوروبية وعلى قواننيأدخلت معاهدة االحتاد األور
  2004.الذي مت االتفاق عليه الحقا يف عام الدستور األورويب،شكلت أيضا املعاهدة أساس . تشكل نواة االحتاد األورويب

إىل جانب عناصر أخرى، تشكل . فإن هذا االحتاد ال يبدل اموعة األوروبية، و إمنا يكملهامن املعاهدة،  47حسب البند 
 :اموعات األوروبية التالية أركان االحتاد األورويب

 اموعة األوروبية §

 سياسة االحتاد األورويب اخلارجية و األمنية املشتركة §

 التعاون األمين و القضائي §

 حمتوى املعاهدة

 قدياالحتاد االقتصادي و الن

إنشاء احتاد اقتصادي و نقدي بني الدول األعضاء كانت أهم نقطة ضمن حمتوى املعاهدة، اليت سيتم التحضري هلا يف ثالث 
األول من  حسب نص املعاهدة، فإنه جيب أن يدخل االحتاد النقدي بني األعضاء حيز التنفيذ يف مدة أدناها يكون. مراحل

وأن تكون العملة املوحدة اجلديدة  1999 يناير/ل من كانون الثايناألو و أقصاها يكون 1997 يناير/كانون الثاين
لدخول هذا االحتاد النقدي وجعل اليورو عملتها، جيب عليها اجتياز بعض ، لكي تصبح أي دولة عضو مؤهلة اليورو هي

الشروط تندرج حتت شروط مالية، و شروط أخرى . الشروط، اليت من خالهلا يتم احلفاظ على ثبات واستقرار العملة اجلديدة
ة الدولة العضو ال تنقص عن حاجز الشروط املالية تضع نسبة عجز يف ميزاني. تتعلق مبستوى األسعار، الفائدة و بسعر الصرف

 .على إضافة بنود أخرى 1997 مت الحقا يف عام. كأهم الشروط% 60و نسبة دين عام ال تتعدى الـ % 3الـ 

النضمام لالحتاد يف حالة اجتياز مجيع الشروط، من خالل التوقيع على املعاهدة، دخلت كل دولة عضو يف آلية زمنية، تنتهي با
احتفظتا فقط . بشكل ائي على انضمام الدولة و مدى تطبيقها و اجتيازها للشروط الس الوزاري لالحتاد ذلك بعد موافقة

 .ا يروه مناسبا هلم ولسياسامحبق االنضمام الحقا مل الدامناركو بريطانيا العظمى كل من
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 السياسة اخلارجية و األمنية املشتركة

ملعظم . ضمن معاهدة ماسترخيت" السياسة اخلارجية و األمنية املشتركة"من خالل "التعاون السياسي األورويب"مت تبديل 
 .القرارات الناجتة عن هذه السياسة، ينطبق مبدأ صوت أغلبية األعضاء

 األورويبجنسية االحتاد 

حيصل كل مواطن يف الدولة العضو . مت تشكيل جنسية أو مواطنية االحتاد األورويب، اليت ال تبدل اجلنسية الوطنية، و إمنا تكملها
حيصل بذلك على حق اإلقامة يف كامل االحتاد، لديه حق االنتخاب، وحق انتخاب . على اجلنسية األوروبية تلقائيا

 .بغض النظر عن مكان إقامته داخل االحتاد الربملان األورويب أعضاء

 الدميقراطية

من حيث إصدار بعض  الس األورويب على نفس مستوى الربملان األورويب من األشياء اجلديدة كانت وضع مستوى
ثال متثل واليات أملانيا االحتادية و ، اليت متثل مصاحل بعض مناطق االحتاد، على سبيل امل"جلنة املناطق"كما مت تأسيس . القرارات

 .اليت هلا سياسات و قوانني خمتلفة عن احلكومة الفيدرالية األملانية

 العدل و الداخلية

متاما كالركن الثاين، يتم هنا إتباع مبدأ صوت . مت إدخال حتسينات على العمل املشترك يف جمال العدل و السياسة الداخلية
 .اليوروبول ون أحسن يف هذا اال، مت تأسيس الشرطة األوروبية املشتركة أوللوصول إىل تعا. األغلبية

 .الثقافة ظمات األوروبية من خالل معاهدة ماسترخيت ألول مرة على املسؤولية الكاملة يف جماالتحصلت املن ،أمور أخرى

 التطورات

  .معاهدة أمستردام التوقيع عليها الحقا مثلإكمال معاهدة ماسترخيت من قبل معاهدات و اتفاقيات مت 
 معاهدة أمستردام

، وعدد من املراسيم للجماعة األوروبية املنشئةواملعاهدات  معاهدة االحتاد األورويب أتت كتعديل على أمستردام معاهدة
املعاهدة  أدخلت.1999مايو  1، ودخلت حيز النفاذ يف 1997أكتوبر  2مت توقيعها يف .أمسترداماألخرى تعرف مبعاهدة 

تعىن بزيادة التركيز  أمستردامهدة معا. 1992يف  ماسترخت تغيريات كبرية يف معاهدة االحتاد األورويب، اليت مت توقيعها يف
، أيضا تشكيل عنوان جديد الربملان األورويب يف شكل زيادة سلطات الدميقراطيةوعلى املزيد من  األفرادوحقوق  املواطنةعلى 

، االهتمام بأمور األمن والعدالة، ونقطة البداية لتحقيق السياسة اخلارجية واألمنية االجتماعيةعن العمالة، حتقيق احلريات 
  .يف املؤسسات العامة للتحضري لتوسعها اإلصالحاملشتركة، وحتقيق 
  هيكل املعاهدة

  .إعالنا تضمنهم املاحق اخلاص باإلعالن اخلتامي 59هدة إىل ثالثة أجزاء ومالحق وثالثة عشر بروتوكوال، وقسمت املعا
  :مواد 5يتضمن التعديالت اخلاصة اليت سوف تطبق عند تنفيذ املعاهدة وهم : اجلزء األول
  .التعديالت على معاهدة إنشاء االحتاد األورويب: املادة األوىل
  .التعديالت على املعاهدة اخلاصة بإنشاء اجلماعة األوروبية: املادة الثانية
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  .التعديالت على االتفاقية اخلاصة بإنشاء اجلماعة األوروبية للفحم والصلب: املادة الثالثة
  .التعديالت على االتفاقية اخلاصة بإنشاء اجلماعة األوروبية للطاقة الذرية: املادة الرابعة
د من املادة السادسة إىل املادة احلادي عشر،وهذا اجلزء عبارة عن تبسيط وتوضيح لالتفاقيات ويتضمن ست موا: اجلزء الثاين

اخلاص ببعض املؤسسات املشتركة للجماعة  1957مارس 25واملعاهدات السابقة، وقد ورد يف هذا اجلزء قرار إلغاء اتفاق 
  .األوروبية

 املادة اخلامسة عشر ، وهو يعرض األحكام والنصوص العامة والنهائية يضم أربع مواد من املادة الثانية عشر إىل: اجلزء الثالث
  .للمعاهدة

  .خاصة بإعادة ترقيم أحكام ومواد معاهدة االحتاد األورويب ومعاهدة إنشاء اجلماعة األوروبية:املادة الثانية عشر
  .تنص على أن معاهدة أمستردام ممتدة إىل اجل غري مسمى:املادة الثالثة عشر

  .تنص على عملية التصديق على املعاهدة وتوقيت التنفيذ: ة الرابعة عشراملاد
  .تنص على اللغات ،اليت يتم إصدار املعاهدة ا: املادة اخلامسة عشر

 13حيتوي على اجلدول الذي يوضح الترقيم اجلديد ألحكام ومواد اتفاقية اجلماعة األوروبية، باإلضافة إىل : امللحق
  .بروتوكوال
  :والتالربوتوك

  وخيص االحتاد األورويب الغريب واإلطار الفعال التفاقية الدفاع املشترك -1
  .يف إطار االحتاد األورويب) SCHEGEN ACQUIS(اخلاص بضم اتفاقية شنغن -2
ملتحدة من اتفاقية إنشاء اجلماعة األوروبية على اململكة ا) السوق الداخلية( وخيص تطبيق نواحي معينة من املادة السابعة أ -3

  وايرلندا
وخيص موقف اململكة املتحدة وايرلندا بالنسبة للبند اجلديد التفاقية إنشاء اجلماعة األوروبية اخلاص بتأشريات الدخول  -4

  ،اهلجرة وحق اللجوء يف إطار سياسة حرية انتقال األفراد
ية اخلاص بتأشريات الدخول ،اهلجرة وحق وخيص موقف الدمنارك بالنسبة للبند اجلديد التفاقية إنشاء اجلماعة األوروب -5

  .اخلارجية واألمنية املشتركة اللجوء يف إطار سياسة حرية انتقال األفراد، إضافة إىل بعض النواحي للسياسة
  خيص حق اللجوء ملواطين الدول األعضاء يف االحتاد األورويب -6
  ءخيص تطبيق مبادئ تبادل املساعدات والتناسب بني الدول األعضا -7
  .خيص العالقات اخلارجية للدول األعضاء ،فيما خيتص بعبور احلدود -8
  .خيص النظام اإلعالمي بالدول األعضاء -9

  .خيص محاية ورعاية احليوانات -10
  خيص املؤسسات يف ظل التوسع -11
  ).Europol(خيص موقع مقاعد املؤسسات وبعض الكيانات يف اجلماعات األوروبية ويف االوروبول -12
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  .خيص دور الربملانات القومية يف االحتاد األورويب -13
  اجنازات معاهدة أمستردام

ومعاهدة إنشاء اجلماعة األوروبية وقد ،) معاهدة مايسترخيت(تتضمن املعاهدة أساسا التعديالت على معاهدة االحتاد األورويب
  .بيقها عند العمل باالتفاقيةقسم اجلزء األول على أربعة فصول حتتوي على التعديالت اليت سوف يتم تط

  )سياسة خارجية متكاملة وفعالة/االحتاد وحقوق اإلنسان/احلرية األمن والعدل(تضمن  :الفصل األول 
 .كما أدخلت املعاهدة الكثري من التعديالت على مؤسسات االحتاد األورويب
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  قائمة املراجع
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  قائمة املراجع
  باللغة العربية:أوال

  الكتب - أ
  1973،املؤسسة العربية لألحباث،بريوت،1،طاإلستراتيجية والسياسة الدولية ،)مقلد(إمساعيل صربي -1
  .2005ايتراك للنشر والتوزيع:،مصرالنظرية العامة لألحالف العسكرية،)أمحد أبو اخلري(السيد مصطفى -2
  2004أسامة للنشر والتوزيع، دار:،األردننظريات السيطرة اإلستراتيجية صراع احلضارات،)عباس غايل(أحلديثي -3
  .1983دار النهضة العربية،:،بريوتمقدمة يف علم السياسة،)محدأحيي (الكعكي -4
، مصر اللجنة العلمية للعلوم السياسية و اإلدارة العامة ، اجتاهات حديثة يف علم السياسةوآخرون،) درويش(إبراهيم  -5

1999.  
،مصر،إصدارات )مصطفى(حممد مستطري :،تركيك النظام األمريكيمابعد اإلمرباطورية يف تف،)اميانويل(تود -6

  .2003سطور،
وليد عبد احلي ،الكويت،كاظمة :،ترالنظريات املتضاربة يف العالقات الدولية،)جيمس(،دوريت)روبرت(باليسترغراف-7

  .1985للنشر والتوزيع والترمجة،
،مصر،دار الفجر دراسة الرهانات واألهداف :الباردةحوض البحر األبيض املتوسط بعد اية احلرب ،)مصطفى(خبوش -8

  .2006للنشر والتوزيع والترمجة،
  .2001مركز دراسات الوحدة العربية،لبنان،  ،السياسة اخلارجية الفرنسية إزاء الوطن العريب" ،)حسان(بوقنطار -9

،املكتبة العصرية للطباعة "األطلسياجلزائر أوروبا واحللف :البعد املتوسطي لألمن اجلزائري،)عبد النور(بن عنتر -10
  .2005والنشر، اجلزائر،

  .1985،العراق،وزارة الثقافة واإلعالم،دراسة يف األمن اخلارجي العراقي وإستراتيجية حتقيقه،)كامل(ثامر -11
  .2004،تر ونشر مركز اخلليج لألحباث،اإلمارات،عوملة السياسة العاملية،)مسيث(،ستيف)بيلس(جون -12
حتديات العامل العريب يف ظل : األساليب العاجلة وطويلة األجل ملواجهة التطرف واإلرهاب،)امحد(عزدالدينجالل  -13

  1998،مركز الدراسات العريب األورويب،باريس2،ط املتغريات الدولية
  .2004،مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت،االحتاد األورويب والدراسات املستفادة عربيا،)نافعة(حسن -14
  .2002،دار الرواء،ليبيا،السياسة الدولية بني النظرية واملمارسة،)مصباح(زايد عبيد اهللا -15
،ليبيا أكادميية التوسع إىل الشرق،احلوار مع اجلنوب واألمن القومي العريب:احللف األطلسي،)هاشم نعمة(كاظم -16

  .2001الدراسات العليا،
يف االحتاد األورويب والعالقات العربية األوروبية ،لبنان،مركز دراسات  ،صنع القرار)را(،فؤاد)كمال(حممد مصطفى -17

  .2001الوحدة العربية،
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،اجلزائر،دار 1،جفض الرتاعات يف الفكر و املمارسة الغربية،دراسة حتليلية ونقدية،)أمحد عبد الغفار(حممد  -18
  .2003هومة،

  .2000،]ن.م.د[،قضايا القرن العشرين،)شاهني(حممد علي -19
،التسلح ونزع السالح واألمن )فادي محودي(:،ترالقطاع العسكري يف حميط متغري،)مكونر(،إليزابيث)بيورن(ماغلني -20

  .2003الدويل،لبنان،مركز دراسات الوحدة العربية،
  .2004حسن صن و آخرون،:،ترالتسلح ،نزع السالح و األمن الدويلجمموعة مؤلفني، -21
 .1976،جامعة القاهرة،مصر،الدولة والنظام القانوين للفضاء اخلارجيمن أ ،)صادق(عبد ايد -22

  .2006،اجلزائر،ديوان املطبوعات اجلامعية، االجتاهات النظرية يف حتليل العالقات الدولية،)مصباح(عامر -23
  . 2004ر والتوزيع، ،اجلزء األول،اجلزائر،دار هومة للنشفض الرتاعات يف الفكر واملمارسة الغربية،)امحد(عبد الغفار -24
،مركز الدراسات اإلستراتيجية والسياسة،مؤسسة حلف األطلنطي ومهام جديدة يف بيئة أمنية مغايرة،)جاد(عماد -25

  .1998األهداف،مصر
  .1994مؤسسة التطرق لإلعالم والنشر،، اجلزائر،حتول املسلمات يف نظريات العالقات الدولية،)عبد احلق(وليد  -26
  .1997،دار توبقال للنشر والتوزيع،املغرب،املشروع املغاريب والشراكة االورومتوسطية،)اهللا فتح(ولعلوا -27
  .1983،بريوت)دار النهضة العربية(،مقدمة يف علم السياسة ،)أمحد الكعكي(حيي  -28

  الدوريات:ب
  .1997جويلية  129العدد  الدولية، السياسة، "الناتو اجلديد ومستقبل األمن األورويب"،)أنور( اهلواري -1
،أكتوبر 142العدد  الدولية، السياسة،السياسة اخلارجية واألمنية املشتركة وآفاق التكامل األوريب اجلديد، )عوين(مالك  -2

2000.  
  .54،1983بريوت،عدد ،العريب املستقبل، "حنو صياغة عربية لنظرية األمن القومي"،)املشاط(عبد املنعم -3
، 130،عدد"1997يوليو الدولية، السياسة،"األمن والدفاع األورويب بعد قمة مدريد"،)األصفهاين(نبيه  -4

  .133،ص1997
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  باللغة األجنبية: ثانيا
1- Les ouvrage: 
1-Barry (Buzan)," Pople,states and fear", London, Harvester 
wheatsheaf,1983,p218.  
2- Fulivia(Attina),« The European Security Partnership: Nato and the European 
union»,jean-Monnet working papers,nº29,march,2001 
3- Jean Jacques(Roche),"théories des relations internationales,2eme 
ed,paris,montcherstien,1997.  
4- Jim( Cloos) et autres , "Traite de Maëstricht", 2eme éd, Bruxelles : 
établissement de Emile bruylant, 1994. 
5- J.Amm(ticker),"Revisionning Security", in S.(Steve) and J.(Bayles), the global 
and globalization,of world politics,3rd ed,oxford,university press,usa,2000. 
6- John(Burton),"Global Conflicts", wheat sheaf books,brighton,1984.        
7- Gustav(Dainiker),"Cooperative Security and Man Offensive Defence in Middle 
East",In: bjarn moller(ed) non offensive defense in middle 
east,unipir.geneva,1998. 
8- Marie Cristin (Demortor), « Réflexions le Construction de l’Europe de la  
Security, Defence National",n10,paris,1995. 
9- Maurice(Bertrand),"La Fin de L'ordre Militaire", presse des sc-po, paris,1996. 
10- Said(Hadadi),"The Westerminean As a Security Aliasion Between The 
European Union and The Middle East?",jmwp-n24,1999. 
11- Sania ben (Ougrham),Le Désarmement et La Conversion Militaire en Russie 
,unidir, Geneva,1993. 
12- Victor-Yves (Ghabali)and Brigitte (Sauerwein),"European Security 
in1990:Chalenges and Perspectives",Unidir,genevam1995. 
13-  Zaki(laidi),«La Question Multipolaire»,Édition desllée de 
brouwer,paris,1998. 
 
2- Les périodiques: 
1-Al-asfahany (Nadia), ‘’ Unified Europe, he chalenge of common foreing and 
security policies",al-syassa al-dawliya,n148,38r years,egypt,april2002. 
2- Burno(Callies de Salies),« Méditerranée: quelle politique envers les etats du 
Sud?», Défense nationale,nº2,fév.,1996. 
3- Daniel(collard),«la conférence de barcelone et le partenairait 
EuroMéditerranéen»,défense Nationale.nº2,fev,1996. 
4- Hisiki(Haukala),«Proplematique strategic partnership»in dovlynch(ed),EU-
Russian security dimensions,(European union institute for security 
studies,paris,2003. 
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5- Marie Cristin (Demortor), « Réflexions le construction de l’Europe de la 
Security,Defence national",n10,paris,1995. 
6- Euro-méd., 1/95 ,Bruxelles,4dec,1995, "Prédambule de la déclaration de Barcelone",27-28 Nov.  

  مواقع االنترنيت:ثالثا
  باللغة العربية - أ

1 :نقال عن"سياسة األمن القومي"،)غازي(أبو كشك -   
 http://www.aljazeeratalk.net/forum/archive/index.php/t-148198.html 
2 :،نقال عن"روسيا ماضية حنو استعادة مكانته الدولية "،)غطاس ( أبوغيطة -   
http:// www . an-nour.com/index.php?option.co;=content et task 
3 :،نقال عن"والنظام الدويلتغري الفكر السياسي : فرنسا وإيران"،)عزم(امحد مجيل -   
http://ajazem.maktoobbolog.com/1028953.htm 
4 :،نقال عن"التعاون الثنائي املغريب األورويب يف اال األمين"،)جواد(الفرخ -   
http://jouadelfarkh.maktoobbog.com/24.htm. 
5 :،نقال عن"حلف مشال األطلسي كما تريده أمريكا "، )إدريس(الكتبوري  -   
http://www.alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentID=4207 
6 :،نقال عن"قراءة يف إستراتيجية األمن القومي الروسي"،)الفطيسي حممد(بن سعيد -   
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?=49120 
7 :نقال عن" العالقات األوربية األمريكية إىل أين؟"،)عبد النور(بن عنتر -   
 htp://www.aljazeera.net/cses.asslysis/2003/5-5-1htm 
8 "انتقام أوروبا من التاريخ...تأثري توسيع االحتاد األوريب "،)النورعبد (بن عنتر  -   
http://www.aljazzera.net/nr/exers/bb96868f 

لشرق ودول إطار جديد للعالقات مع الدول ااورة يف ا:اجلوار-أوروبا أوسع"، وآخرون)أسامة الغزايل(حرب  -9
:،نقال عن"اجلنوب  

http://www.delegy.ec.europa.eu/ar/docs/more-obout-eu/wider.doc 
:،نقال عن"النووي اإليراين والتردد األورويب"،)فياض(حبيب -10  

http://www.al-akhbar.com/or/node/5576.html 
:،نقال عن"مفهوم األمن"،)زكرياء(حسني  -11  

http://www.vb.arabsgate.com/archive/index.php/f.489573.htm 
:،نقال عن"حنو إعادة صياغة املفهوم األمن القومي العريب ومرتكزاته"،)منذر(سليمان - 12  

 http://www.achr.nu/art381.htm 
:،نقال عن"نظام األمن اإلقليمي يف القانون الدويل العام"،)حسني(خليل -13  

http://drkhalilhussein.blogspot.com/2009/01/blog-post_1982.html 
: ،نقال عن"مفهوم األمن اإلنساين واالستخدامات املتناقضة للمفاهيم" -14  

http://www.dctrcs-org/s6061.htm 
:،نقال عن"اإلنسان أوال ...حتوالت مفهوم األمن" -15  

http://www.islamonline.net 
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:،نقال عن"إعادة صياغة مفهوم األمن اتمعي"عادل زقاغ، -16  
 http/www.geocilies.com 

:،نقال عن"ماذا حققت أوروبا يف مخسني عاما من مسرية الوحدة"،)القصاص(حممود -17  
http://neuws.bbc.co.uk/hi/arabic/world-news.stn 

:،نقال عن"الدوافع،اآلفاق والتحديات...عملية برشلونة االورومتوسطية)"فؤاد(زكريا -18  
http://www.arrouiah.com/node/513 

: ،جملة الدفاع الوطين،نقال عن"البوتينية"إىل " اليلتسينية"ن م:،روسيا ما بعد احلرب الباردة )العزي(غسان  -19 http:// 

www.lebarmy.gov.lb/article- as? ln=1322 
:مركز اجلزيرة للدراسات،نقال عن،"حلف مشال األطلسي يف عامه الستني من احلرب الباردة إىل العوملة األمنية"  -20  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7E608193-2D0B-4CF8-8E1C-
9780D0E833F8.htm 

:،نقال عن"التجديد الشامل للحلف والتعاون مع املنظمات األوروبية األخرى" -21  
http://www.moqatel.com/opeshare/behoth 

:،نقال عن"األوريب حلماية حقوق اإلنسانالنظام " -22  
 http://www.hrea.org/index.php 

:حلف مشال األطلسي اهليكل التنظيمي واملهام التفصيلية للحلف،نقال عن -23  
http://www.moqatel.com/openshear/behoth/monzmat3.htm 

، لبنان2002، افريل02،جملة اجليش، العدد"فرنسا والسياسة األمنية األوروبية يف جمايل األمن والدفاع" -24  
http://www.lebanesearmy.gov.ib/article.htm 

:،نقال عن"املواقف واالحتماالت: الدرع الصاروخي األمريكي"،)عفيف(رزق -25  
http:// haras.meseej.com/detail.asp?in news item id. 

:،نقال عن"االحتاد من اجل املتوسط" -26  
http://www.moqatel.com/openshare/behdh/momzmat3/euro-
med/sec.doc.htm. 

:نقال عن"الرتاع وصراع املصاحل بني الواليات املتحدة، روسيا، أوروبا" -27  
http://www.ru4arab.ru/cp/eng:php?id 

":الدرع الصاروخي األمريكي ـ براغ توافق، وارسو تفاوض وموسكو تعارض" - 28  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3469096,00.html 
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